
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σε συνέχεια της διαδικασίας εγγραφής χρηστών στο ΠΣ ΟΠΣΥΔ,  σας ενημερώνουμε ότι: 

 Από την Πέμπτη 16/06/2016 είναι διαθέσιμα για το σύνολο των ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (δηλ. όσων έχουν κάνει ξανά αίτηση από το 

2012 κ.ε.) τα στοιχεία φακέλου, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί και οριστικοποιηθεί στο παλαιό σύστημα ΟΠΣΥΔ. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στη διεύθυνση www.opsyd.sch.gr, “Οδηγίες Συμπλήρωσης Φακέλου”.  

 Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα και για την υποβολή γνωστοποιήσεων τροποποίησης στοιχείων ή προσόντων ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΧΡΗΣΤΩΝ (δηλ. όσων έχουν κάνει ξανά αίτηση από το 2012 κ.ε.), με διαδικασία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης του 

συστήματος ΟΠΣΥΔ για το φάκελο του εκπαιδευτικού στη διεύθυνση www.opsyd.sch.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10:00-

13:00. Εναλλακτικά και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν 

να αποστέλλουν και ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας: mail@dide-a-

ath.att.sch.gr μόνο από το προσωπικό mail που ο καθένας έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο ΟΠΣΥΔ. 
 

 

 Στην περίπτωση των ΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και όσων είχαν κάνει αίτηση πριν το 2012, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως 

προσέλθουν στη ΔΔΕ Α΄ Αθήνας από την Παρασκευή 17/06/2016 και ώρες 10:00-13:00, προκειμένου να προσκομίσουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενημέρωση του φακέλου τους. Εναλλακτικά και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία 

συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν και ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας: mail@dide-a-ath.att.sch.gr μόνο από το προσωπικό mail που ο καθένας έχει 

δηλώσει κατά την εγγραφή του στο ΟΠΣΥΔ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερώνονται σχετικά στη διεύθυνση 

www.opsyd.sch.gr, “Οδηγίες Συμπλήρωσης Φακέλου”.  ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τους άνδρες είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης 

εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές).   
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων με την ΕΑΕ ή τη Σχολική 

Ψυχολογία (όσων δεν έχουν ακόμα κριθεί ως προς την συνάφεια) είναι: 

 

Α. Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών: 

1. Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης 

2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

3. Aναλυτική βαθμολογία 

Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού επιπροσθέτως: 

1. Βεβαίωση ισοτιμίας του ΜΤΣ από τον ΔΟΑΤΑΠ 

2. Μετάφραση επικυρωμένη του ΜΤΣ, του ΑΠΣ και της αναλυτικής βαθμολογίας. 

 

Β. Για τους Διδακτορικούς τίτλους: 

1. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου 

2. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής 

3. Τα ονόματα της τριμελoύς επιτροπής 

Αν πρόκειται για το Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού, απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω 

εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του Διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 


