
                                                                                         

                                                                                                     

  

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ΘΕΜΑ :  «Kοινοποίηση πρόσκλησης υποψήφιων εκπαιδευτικών  για την υποβολή 
δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 
2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ.ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού».  
Σχετ.: η με αρ.πρ. 204654/Ε1/24-12-2019 Υ.Α.  
 
 

   Σας κοινοποιούμε την ανωτέρω σχετική Υ.Α. και επισημαίνουμε στους εκπαιδευτικούς που θα 
υποβάλουν αίτηση, τα ακόλουθα: 

1. Να μελετήσουν προσεκτικά την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση όπως και τις προκηρύξεις του 

ΑΣΕΠ πριν την κατάθεση της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. 

2. Να προσέρχονται στην υπηρεσία μας με συμπληρωμένη την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που 

περιέχεται στην ανωτέρω Υ.Α. και με φωτοαντίγραφο αυτής. 

3. Να καταγράψουν στην αίτησή τους τα καταχωρισμένα ή μη καταχωρισμένα πεδία/στοιχεία 

στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΥΣΔ, τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά 

περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας [Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και Κεφ. Γ΄ της οικείας 

Προκήρυξης ΑΣΕΠ] στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ 

(ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι του εντύπου). 

4.  Να προσκομίζουν όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται 

στο  Κεφ. Δ΄ της οικείας προκήρυξης, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. 

5. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παραλαμβάνει μόνο εφόσον επιβεβαιώνεται ότι ο/η εκπ/κός:  

    α) έχει εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ και  

     Ταχυδρ.Δ/νση  :   Διοικητήριο  
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ο
 χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου            

Τ.Κ.                      231 00   Σπάρτη 
Πληροφορίες    :  Γεωργία Λάππα 

Τ    Τηλέφωνο          :  2731 3 63472                                      
      Τηλεoμοιότυπο :  2731 3 63477                                   
      Ηλεκτρ. Ταχ.    :  tdpros@dide.lak.sch.gr 
      Ιστότοπος         :  dide.lak.sch.gr                         
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Να διατηρηθεί μέχρι   
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  β) προσκόμισε τα δικαιολογητικά που επικαλείται στην ειδική έντυπη αίτηση, (χωρίς περαιτέρω 

έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Προκήρυξη του ΑΣΕΠ).  

6. Προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες , πέραν των ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στον 

φάκελο του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ, τα οποία δεν δηλώνονται στην ειδική έντυπη αίτηση - 

υπεύθυνη δήλωση, δεν λαμβάνονται υπόψη, ακόμη και αν προσκομισθούν τα σχετικά 

δικαιολογητικά.  

Παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της σχολικής σας 

μονάδας.  

 

Ο Διευθυντής 
 

 
 

Γεώργιος Παπαδάκος  
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