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Θέμα: Μη καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ στοιχείων υποψηφίου προκήρυξης  

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 
του Συντάγματος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά του κ. **********, η οποία 
έλαβε αριθμ. ********/2019, σχετικά με την υπηρεσία σας.  

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της αναφοράς και τα σε αυτή 
συνημμένα έγγραφα, ο αναφερόμενος κατέθεσε εμπρόθεσμα με αριθμ. πρωτ.  
*****/2019 τα πτυχία του στην υπηρεσία σας προκειμένου να καταχωρισθούν στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3ΕΑ/2019 
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24.4.2019). Ωστόσο ισχυρίζεται τα εξής: Η υπηρεσία 
σας παρέλειψε την εν λόγω καταχώριση, επικαλούμενη φόρτο εργασίας. Παρά δε την 
αυτοπρόσωπη ενώπιόν σας διαμαρτυρία του την 26.8.2019 και τις από 28.8.2019 και 
29.9.2019 αιτήσεις του δεν έχει γίνει ακόμη καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ ούτε και 
ενημερώθηκε περί του αν και πότε θα αποκατασταθεί η εν λόγω παράλειψη. Εξαιτίας 
μάλιστα αυτής της παράλειψης δεν έχει συμπεριληφθεί στις καταστάσεις του ΟΠΣΥΔ 
με συνέπεια τον αποκλεισμό του από προσλήψεις του ΑΣΕΠ.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και υπό την επιφύλαξη στοιχείων τα οποία 
τυχόν δεν τέθηκαν σε γνώση μας, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα κάτωθι: 

Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 78885/Ε1/2.5.2019 εγκύκλιο διευκρινίστηκε η διαδικασία 
υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3ΕΑ Προκήρυξης του ΑΣΕΠ  
(ΦΕΚ τ. 12 τ. προκ. ΑΣΕΠ/4.4.2019). Συγκεκριμένα, βάσει της υπ’αριθμ. 
37693/8.3.2019 (ΦΕΚ 864 Β) υπουργικής απόφασης, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επωμίζονταν τον έλεγχο των 
προσκομισθέντων δικαιολογητικών, καθώς και την καταχώριση των αντίστοιχων 
στοιχείων στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων. Ειδικότερα οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι, αφού παραλάμβαναν ως υποχρεούνταν τα δικαιολογητικά και 
οπωσδήποτε εντός της οριζομένης προθεσμίας, ήτοι έως 30.5.2019, έπρεπε να 
αξιολογούν αν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο αυτών 
συνάδουν απολύτως με τα ρητώς αναφερόμενα στην οικεία προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
και μόνο τότε να καταχωρίζουν τη σχετική πληροφορία στα αντίστοιχα πεδία που 
έχουν διαμορφωθεί καταλλήλως στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο 
ΟΠΣΥΔ. Μάλιστα για την ομαλή ολοκλήρωση της καταχώρισης των σχετικών 
μοριοδοτούμενων κριτηρίων στους φακέλους των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ, η σχετική 
πλατφόρμα παρέμεινε «ανοικτή» μέχρι και την 4.6.2019.   



 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω εξέταση 
της υπόθεσης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις απόψεις σας επί του 
θέματος το οποίο τέθηκε με την αναφορά και ιδίως για τις ενέργειες στις οποίες έχετε 
προβεί ή προτίθεστε να προβείτε.  

Αναμένοντας την ενημέρωση της υπηρεσίας σας, σας ευχαριστούμε εκ των 
προτέρων  για την ανταπόκρισή σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση 
θα είμαστε στη διάθεσή σας.  

 

Με εκτίμηση 

 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 
         Ευανθία Σαββίδη 

Κοινοποίηση: 

*********** 

 

  

 


