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1. Ειςαγωγή 
Θ δικτυακι πφλθ του ΟΠΤΔ είναι ζνα ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν θλεκτρονικι 

υποβολι αιτιςεων και τθ διαχείριςθ προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια. Σο ΟΠΤΔ απευκφνεται ςε τρία είδθ χρθςτϊν, τουσ 

αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ και το 

προςωπικό του ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

Σο ςφςτθμα ΟΠΤΔ προςπελαφνεται ςτθ διεφκυνςθ https://opsyd.sch.gr/. 

Ο χριςτθσ που κατζχει το ρόλο του εκπαιδευτικοφ ζχει το δικαίωμα να εποπτεφει τα 

ςτοιχεία που αφοροφν τα προςωπικά του δεδομζνα κακϊσ και να υποβάλει αιτιςεισ που 

ορίηονται από τθν εκάςτοτε εγκφκλιο κάκε φορά. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ζχει τθ 

δυνατότθτα ειςαγωγισ αλλά και τροποποίθςθσ κάποιων δεδομζνων. 

Προςοχή! Ανάλογα με τα δικαιϊματα που δίνει ο Διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ ενδζχεται 

ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ οι ενζργειεσ που μπορεί να κάνει ο χριςτθσ και παρουςιάηονται 

ςτο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο να διαφοροποιοφνται. 

  

https://opsyd.sch.gr/
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2. Οδηγίεσ Χρήςησ για το ρόλο «Εκπαιδευτικόσ» 
Όλο το μόνιμο προςωπικό ζχει καταχωριςτεί ςτθ βάςθ του ΟΠΤΔ με ςτοιχεία που 

αντλοφνται από τα υπάρχοντα πλθροφοριακά ςυςτιματα (myschool, edata). 

2.1 Αρχική Σελίδα 
Με τθν ειςαγωγι του εκπαιδευτικοφ ςτο ΟΠΤΔ εμφανίηεται θ αρχικι ςελίδα 

καλωςορίςματοσ. τθν ςελίδα αυτι ο εκπαιδευτικόσ ενθμερϊνεται με τισ τελευταίεσ 

ανακοινϊςεισ του ςυςτιματοσ και ζχει τθ δυνατότθτα να κατεβάςει τα εγχειρίδια χριςθσ 

τθσ εφαρμογισ επιλζγοντασ με αριςτερό κλικ πάνω ςτο ςχετικό ςφνδεςμο (Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1 

το κεντρικό μενοφ πάνω από τθν αρχικι ςελίδα εμφανίηεται το ςφνολο των διακζςιμων 

λειτουργικοτιτων που ζχει ζνασ χριςτθσ ςτο ΟΠΤΔ (Εικόνα 2). υγκεκριμζνα, ςτθν κορυφι 

κάκε ςελίδασ δίνεται θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να μεταβεί ςε οποιαδιποτε από τισ 

ενζργειεσ μπορεί να κάνει. Για το ρόλο του εκπαιδευτικοφ το κεντρικό μενοφ περιλαμβάνει 

τισ ακόλουκεσ επιλογζσ: 

 Αρχικι  

 Φάκελοσ  

 Αιτιςεισ  

 Ιςτορικό Αιτιςεων 
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Εικόνα 2 

2.2 Φάκελοσ  
Επιλζγοντασ το πεδίο «Φάκελοσ» από το μενοφ εμφανίηονται οι καρτζλεσ του φακζλου του 

εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 3). ε πρϊτθ φάςθ το πεδίο αυτό αναλφεται ςε δφο βαςικζσ 

υποκατθγορίεσ ςτοιχείων: 

 Προςωπικά τοιχεία 

 πουδζσ/ Προςόντα  

Κάκε υποκατθγορία ζχει τθ δικι τθσ καρτζλα με τίτλο που υποδθλϊνει τα ςτοιχεία που 

περιζχονται ςε αυτι. 

 

Εικόνα 3 

Για λόγουσ διευκόλυνςθσ των χρθςτϊν κάτω από τθν καρτζλα «Προςωπικά τοιχεία» 

εμφανίηεται μινυμα  

2.2.1 Προςωπικά Στοιχεία 

τθν καρτζλα «Προςωπικά τοιχεία» εμφανίηονται τα προςωπικά ςτοιχεία του 

εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 4) και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 4 

 

 

Εικόνα 5 

 

Αναλυτικά τα ςτοιχεία που καταχωρίηονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ φόρμα είναι τα εξισ: 

Προςωπικά ςτοιχεία  

 Α.Μ (ςε περίπτωςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ) 

 Α.Φ.Μ. 

 Επϊνυμο 

 Όνομα 

 Πατρϊνυμο 

 Μθτρϊνυμο 

 Φφλο 

 Εκπλθρωμζνεσ τρατ. Τποχρεϊςεισ (ςε περίπτωςθ ΑΡΡΕΝ) 

 Σφποσ Σαυτότθτασ 

 Α.Δ.Σ. 

 Εκδοφςα Αρχι 

 Ικαγζνεια 
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 Θμ. Γζννθςθσ 

 Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ 

τοιχεία Επικοινωνίασ 

 Πόλθ Μόνιμθσ Κατοικίασ 

 Οδόσ  

 Σ.Κ. 

 Σθλζφωνο Επικοινωνίασ 

 Κινθτό 

 Email 

Προςοχή! Σα πεδία που είναι ςθμειωμζνα με κόκκινο αςτερίςκο (*) πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά, ενϊ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΤΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ.  

Εφόςον ςυμπλθρωκοφν όλα τα προςωπικά ςτοιχεία του εκπαιδευτικοφ, επιλζγεται το 

κουμπί «Καταχϊριςθ». 

2.2.2 Σπουδέσ/Προςόντα 

τθν καρτζλα «πουδζσ/ Προςόντα» εμφανίηονται τα ςτοιχεία των κλάδων του 

εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6 

Επιλζγοντασ το εικονίδιο τθσ προβολισ  εμφανίηονται τα ςτοιχεία των 

ςπουδϊν/προςόντων του εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 7): 

 Κλάδοσ 

 Θμ. Κτιςθσ Πτυχίου 

 Προζλευςθ Πτυχίου  

 Βακμόσ Πτυχίου 
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Εικόνα 7 

2.3 Αιτήςεισ 
το κεντρικό μενοφ δίνεται θ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να επιλζξει το πεδίο 

«Αιτιςεισ» ςτο οποίο εμφανίηονται οι δυνατζσ επιλογζσ των τφπων αίτθςθσ που δφναται να 

ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει.  

Σο ςφνολο των αιτιςεων για το μόνιμο προςωπικό ςχετικά με τισ αποςπάςεισ (Εικόνα 8) 

είναι: 

 Απόςπαςθ ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ – Εκκλθςιαςτικά χολεία 

 Απόςπαςθ ςε Φορζα 

 Απόςπαςθ ΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΤ 

 Απόςπαςθ ςε Καλλιτεχνικά χολεία 

 Απόςπαςθ ςε Μουςικά χολεία 

 

 

Εικόνα 8 

 

Σο ςφςτθμα είναι παραμετροποιθμζνο ϊςτε να υλοποιεί τισ διαδικαςίεσ και τουσ 

περιοριςμοφσ που ορίηει θ εγκφκλιοσ τθσ κάκε αίτθςθσ τθν εκάςτοτε χρονικι περίοδο. Πριν 

τθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων κάκε αίτθςθσ ο εκπαιδευτικόσ επιβάλλεται να ζχει κατανοιςει 

πλιρωσ όςα αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο τθσ αντίςτοιχθσ αίτθςθσ όπωσ πχ. ο μζγιςτοσ 

αρικμόσ των περιοχϊν προτίμθςθσ ΠΤΠΕ/ ΠΤΔΕ που μπορεί να επιλζξει.  

Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων ο εκπαιδευτικόσ ενθμερϊνεται με ςχετικό μινυμα για 

τυχόν παραλιψεισ του ςε υποχρεωτικά πεδία (Εικόνα 9) ι για λανκαςμζνεσ καταχωρίςεισ 

(Εικόνα 10). Προκειμζνου να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ ι ςτθν αποκικευςθ 

αυτισ πρζπει να ςυμπλθρϊςει/ διορκϊςει τα αντίςτοιχα πεδία. 
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Εικόνα 9 

 

 

Εικόνα 10 

 

Αν ο χριςτθσ δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ κάποιασ αίτθςθσ επιλζγοντασ κάποιο είδοσ από 

το μενοφ «Αιτιςεισ», ενθμερϊνεται με ςχετικό μινυμα (Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11 

Με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ κατά τθν πλοιγθςθ ςτθν εφαρμογι ςτο πάνω μζροσ των 

αιτιςεων (εκείνων που διακζτουν πάνω από μία ςελίδεσ με ςτοιχεία προσ ςυμπλιρωςθ), 

υπάρχει ζνα πλαίςιο με ςτοιχεία του αιτοφντα. Σα ςτοιχεία αυτά είναι ο αρικμόσ μθτρϊου 

(για μόνιμο εκπαιδευτικό), το επϊνυμο και το όνομα του αιτοφντα, κακϊσ επίςθσ και ο 

αρικμόσ πρωτοκόλλου, αμζςωσ μόλισ υποβλθκεί οριςτικά μια αίτθςθ και παραχκεί αρικμόσ 

πρωτοκόλλου για αυτι (Εικόνα 12). 
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Εικόνα 12 

2.3.1 Αίτηςη Απόςπαςησ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ – Εκκληςιαςτικά Σχολεία 

2.3.1.1 Υπηρεςιακά Στοιχεία 

Σο πρϊτο βιμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ αφορά ςτα «Τπθρεςιακά τοιχεία» του 

εκπαιδευτικοφ (Προςωπικά, Επικοινωνία, τοιχεία Τπθρζτθςθσ). Σα ςτοιχεία αυτά 

εμφανίηονται προ-ςυμπλθρωμζνα ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ αίτθςθσ ζτςι όπωσ ζχουν 

καταχωριςτεί και ςτον προςωπικό φάκελο του εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 13).  

Προςοχή! Σα πεδία που είναι ςθμειωμζνα με κόκκινο αςτερίςκο (*) πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά, ενϊ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΤΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ.  

 

Εικόνα 13 
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Σα πεδία τθσ φόρμασ που χρωματίηονται με γκρι χρϊμα δεν μποροφν να τροποποιθκοφν 

από τον εκπαιδευτικό. Για αυτό το λόγο, ςε περίπτωςθ που παρατθρθκεί κάποιο λάκοσ ι 

παράλειψθ ςε αυτά τα ςτοιχεία, ο εκπαιδευτικόσ καλείται να απευκυνκεί ςτθν οικεία 

Διεφκυνςθ για τθ διόρκωςθ τουσ.  

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει οργανικά ςε κάποιο ΚΕΔΔΤ θ παραπάνω 

ενότθτα των «τοιχείων Τπθρζτθςθσ» τροποποιείται ϊςτε να επιλζγεται και θ «Βακμίδα 

Αίτθςθσ» (Εικόνα 14). 

 

Εικόνα 14 

 

Αν ο εκπαιδευτικόσ παρατθριςει κάποιο ςφάλμα ςτα μθ χρωματιςμζνα πεδία, ζχει τθ 

δυνατότθτα μζςω του εικονιδίου τθσ αλλαγισ προςωπικϊν ςτοιχείων  που βρίςκεται 

άνω δεξιά τθσ φόρμασ, να μεταβεί ςτο φάκελό του για να τα διορκϊςει (Εικόνα 15). 

 

Εικόνα 15 

2.3.1.2 Κώλυμα Απόςπαςησ 

Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ελζγξει τα υπθρεςιακά του ςτοιχεία, το επόμενο βιμα είναι ο 

ζλεγχοσ φπαρξθσ πικανοφ κωλφματοσ του για τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςε 

περίπτωςθ που δεν ζχει κάποιο κϊλυμα επιλζγει όλεσ τισ αιτίεσ μθ κωλφματοσ που δίνονται 

από το ςφςτθμα. τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

κλάδουσ ΠΕ16 ι ΣΕ16 εμφανίηεται ακόμα μία επιλογι αιτίασ μθ κωλφματοσ που αφορά τθν 

αποκλειςτικι τοποκζτθςθ ςε Μουςικό χολείο από το 2006 και μετζπειτα (Εικόνα 3Εικόνα 

65). 
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Εικόνα 16 

Επιλζγοντασ το κουμπί «υνζχεια» ςτθ φόρμα κάτω από το πλαίςιο «Κϊλυμα Απόςπαςθσ», 

ο εκπαιδευτικόσ μεταβαίνει ςτο επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ.  

2.3.1.3 Τύποσ Αίτηςησ 

τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει τον «Σφπο Αίτθςθσ» που επικυμεί 

να υποβάλει ανάλογα με το είδοσ τθσ απόςπαςθσ για το οποίο κζλει να αιτθκεί.  

ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει ςτθ πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ το ςυγκεκριμζνο 

είδοσ αίτθςθσ του δίνει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει απόςπαςθ «Από ΠΤΠΕ ςε ΠΤΠΕ» και 

εμφανίηεται προ-ςυμπλθρωμζνο ςτθ φόρμα. 

ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ αίτθςθσ του δίνει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει απόςπαςθ «Από ΠΤΔΕ ςε 

ΠΤΔΕ» είτε/ και «Για Εκκλθςιαςτικά χολεία» (εφόςον διακζτει αντίςτοιχο κλάδο) (Εικόνα 

17). 

ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και δεν διακζτει 

κάποιο κλάδο που επιτρζπει αίτθςθ ςε Εκκλθςιαςτικά χολεία, ο τφποσ αίτθςθσ «Από 

ΠΤΔΕ ςε ΠΤΔΕ» εμφανίηεται προ-ςυμπλθρωμζνοσ ςτθ φόρμα. 
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Εικόνα 17 

2.3.1.4 Κριτήρια Μοριοδότηςησ 

τθν ενότθτα αυτι ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει όςα κριτιρια τον αφοροφν, ϊςτε να γίνει 

θ μοριοδότθςθ του. Οι ενότθτεσ που ςυμπλθρϊνονται ςτθ φόρμα αυτι αφοροφν ςτθ 

«υνολικι Τπθρεςία», ςτθν «Οικογενειακι Κατάςταςθ», «οβαροφσ Λόγουσ Τγείασ» αν 

υπάρχουν, κακϊσ και κάποια ακόμα «Λοιπά Κριτιρια Μοριοδότθςθσ» του εκπαιδευτικοφ 

(Εικόνα 18). 

Αρχικά εμφανίηονται προ-ςυμπλθρωμζνα τα ζτθ, μινεσ και μζρεσ τθσ «υνολικισ 

Τπθρεςίασ» του εκπαιδευτικοφ όπωσ και θ «Οικογενειακι Κατάςταςθ», τα οποία 

αντλοφνται από τα υφιςτάμενα πλθροφοριακά ςυςτιματα. 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ δε ςυμφωνεί με αυτά τα προ-ςυμπλθρωμζνα 

δεδομζνα, ζχει τθ δυνατότθτα ςτθν παροφςα φόρμα να τα τροποποιιςει. Για τθν διόρκωςθ 

τθσ ςυνολικισ υπθρεςίασ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει «-» ι «+» ϊςτε να μειϊςει ι 

να αυξιςει τον αρικμό ετϊν, μθνϊν και θμερϊν τθσ εμπειρίασ του, είτε να ςυμπλθρϊςει 

τον επικυμθτό αρικμό ςτα ςχετικά πλαίςια. Αντίςτοιχα, μπορεί να τροποποιιςει και τα 

ςτοιχεία τθσ οικογενειακισ του κατάςταςθσ προςζχοντασ να ενθμερϊνει πάντα τα 

υποχρεωτικά πεδία με το ςχετικό αςτερίςκο. 

ε περίπτωςθ που θ «Οικογενειακι Κατάςταςθ» του εκπαιδευτικοφ είναι ΕΓΓΑΜΟ ι 

ΤΜΦΩΝΟ ΤΜΒΙΩΘ και το «Επάγγελμα υηφγου» είναι ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ τότε εμφανίηεται 

και θ επιλογι «υνεξζταςθ Αίτθςθσ», θ οποία αν επιλεχκεί υποχρεϊνει τον εκπαιδευτικό να 

ςυμπλθρϊςει και τον «Αρ. Μθτρϊου υηφγου». Θ επιλογι τθσ ςυνεξζταςθσ αίτθςθσ κα 

δϊςει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να δθλϊςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ, 

περιοχζσ προτίμθςθσ με ςυνεξζταςθ. 
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Εικόνα 18 

τθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ δθλϊνει αν υπάρχουν «οβαροί Λόγοι Τγείασ» που αφοροφν 

αυτόν ι τθν οικογζνεια του.  

ε οριςμζνα πεδία ανάλογα με τθν επιλογι του εκπαιδευτικοφ εμφανίηονται επιπλζον 

πεδία προσ ςυμπλιρωςθ. Για παράδειγμα, κατά τθν επιλογι των πεδίων «Λόγοι Τγείασ 

Γονζων» ι «Λόγοι Τγείασ Αδερφϊν υπό Δικαςτικι υμπαράςταςθ» εμφανίηεται το 

υποχρεωτικό πεδίο «ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ Διαμονισ και Εντοπιότθτασ Γονζων» ι «ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ 

Διαμονισ Αδερφϊν» αντίςτοιχα. Σο πεδίο «Λόγοι Τγείασ υηφγου» εμφανίηεται μόνο ςτθν 

περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ζχει επιλζξει «Οικογενειακι Κατάςταςθ»: ΕΓΓΑΜΟ ι 

ΤΜΦΩΝΟ ΤΜΒΙΩΘ. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει 

«Οικογενειακι Κατάςταςθ»: ΔΙΑΗΕΤΓΜΕΝΟ ι Ε ΔΙΑΣΑΘ και ο αρικμόσ «Σζκνων 
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Ανιλικων ι πουδαηόντων» είναι μεγαλφτεροσ του 0 εμφανίηεται το πεδίο προσ 

ςυμπλιρωςθ «Επιμζλεια Ανιλικου ι πουδάηοντοσ Σζκνου». 

Προςοχή! Σα πεδία που είναι ςθμειωμζνα με κόκκινο αςτερίςκο (*) πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά, ενϊ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΤΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ.  

2.3.1.5 Αποςπάςεισ κατά Προτεραιότητα 

Σο επόμενο προσ ςυμπλιρωςθ πλαίςιο ςτθ φόρμα αφορά «Ειδικι Κατθγορία Μετάκεςθσ» 

και «Λοιπζσ Κατθγορίεσ Απόςπαςθσ κατά Προτεραιότθτα». Αν ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει 

«Αςκζνεια» εμφανίηεται πίνακασ με τισ διακζςιμεσ αςκζνειεσ από το ςφςτθμα που 

αφοροφν ΙΔΙΟ, ΤΗΤΓΟ και ΣΕΚΝΟ.  

το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλεσ οι αςκζνειεσ που υπάρχουν 

καταχωριςμζνεσ ςτο ςφςτθμα. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει τθ 

δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Θ επιλογι τθσ αςκζνειασ γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – 

δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου είτε με διπλό κλικ πάνω ςτθν ονομαςία τθσ 

αςκζνειασ.  

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 

αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου (Εικόνα 19).  

 

Εικόνα 19 



Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικοφ 

16 

 

ε περίπτωςθ που ςυμπλθρωκεί κάποιο από τα πεδία που δθλϊνουν ςυγκεκριμζνο 

επάγγελμα ςυηφγου από τισ επιλογζσ των λοιπϊν κατθγοριϊν εμφανίηεται ςχετικό μινυμα, 

αν ο εκπαιδευτικόσ ςτθν οικογενειακι κατάςταςθ δεν ζχει ςυμπλθρϊςει ςωςτά το πεδίο 

«Επάγγελμα υηφγου» και «υνυπθρζτθςθ» (Εικόνα 18). Για να μπορζςει ο εκπαιδευτικόσ 

να ςυνεχίςει ςτθν επομζνθ ςελίδα τθσ ςυγκεκριμζνθσ φόρμασ, πρζπει να επιςτρζψει ςτθν 

ενότθτα «Οικογενειακι Κατάςταςθ», να ενθμερϊςει το πεδίο «Επάγγελμα υηφγου» με τθν 

επιλογι ΑΛΛΟ και να επιλζξει περιοχι «υνυπθρζτθςθσ» αν δεν το ζχει ιδθ κάνει. 

Προςοχή! ε περίπτωςθ επιλογισ του πεδίου τθσ αςκζνειασ ο πίνακασ αςκενειϊν πρζπει 

να ςυμπλθρωκεί υποχρεωτικά. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί να προχωριςει ςε επόμενο 

βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον μία αςκζνεια. 

Προςοχή! Σα πεδία που είναι ςθμειωμζνα με κόκκινο αςτερίςκο (*) πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά, ενϊ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΤΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ.  

2.3.1.6 Άλλοι Λόγοι Υγείασ 

ε περίπτωςθ που ο παραπάνω πίνακασ του πλαιςίου «Αςκζνεια» δεν καλφπτει τισ ανάγκεσ 

του εκπαιδευτικοφ, ζχει τθ δυνατότθτα ςτθν ενότθτα αυτι να ςυμπλθρϊςει ελεφκερο 

κείμενο με κάποια «Άλλθ Αςκζνεια» ιδίου, ςυηφγου, τζκνου, γονζα και αδερφϊν (Εικόνα 

20). 

 

Εικόνα 20 

Σο πεδίο «Άλλθ Αςκζνεια υηφγου» εμφανίηεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ 

ζχει επιλζξει «Οικογενειακι Κατάςταςθ»: ΕΓΓΑΜΟ ι ΤΜΦΩΝΟ ΤΜΒΙΩΘ.  

Επιλζγοντασ το κουμπί «υνζχεια» ςτθ φόρμα κάτω από το πλαίςιο «Άλλοι Λόγοι Τγείασ» ο 

εκπαιδευτικόσ μεταβαίνει ςτο επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ.  

2.3.1.7 Σειρά Προτίμηςησ Περιοχών Απόςπαςησ 

τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα, ανάλογα με τον «Σφπο Αίτθςθσ» που ζχει επιλζξει ο 

εκπαιδευτικόσ, του δίνεται θ δυνατότθτα να επιλζξει περιοχζσ προτίμθςθσ είτε από ΠΤΠΕ 
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ςε ΠΤΠΕ, είτε από ΠΤΔΕ ςε ΠΤΔΕ είτε/ και ςε Εκκλθςιαςτικά χολεία. ε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ υπάρχουν δφο πλαίςια (Εικόνα 21, Εικόνα 22).  

το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλεσ οι περιοχζσ για τισ οποίεσ ο 

εκπαιδευτικόσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο 

ζχει τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Θ επιλογι τθσ περιοχισ γίνεται με τα βζλθ 

(αριςτερά – δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου είτε με διπλό κλικ πάνω ςτθν 

επικυμθτι περιοχι.  

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 

αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου.  

Από ΠΥΣΔΕ ςε ΠΥΣΔΕ 

 

Εικόνα 21 

Για Εκκλθςιαςτικά Σχολεία 

 

Εικόνα 22 
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τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ζχει επιλζξει ςυνεξζταςθ αίτθςθσ ςτο πλαίςιο με τισ 

διακζςιμεσ επιλογζσ εμφανίηονται επιπλζον και οι περιοχζσ με ςυνεξζταςθ (πχ. 

«ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ- υνεξζταςθ»).  

Επίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα ςε εκπαιδευτικοφσ ςυγκεκριμζνων κλάδων, που αναφζρονται 

ςτθν εκάςτοτε εγκφκλιο και επικυμοφν να αποςπαςτοφν για τισ ανάγκεσ τθσ άλλθσ 

βακμίδασ εκπαίδευςθσ, να περιλάβουν ςτθν αίτθςι τουσ και τθν επιλογι «Επικυμϊ 

απόςπαςθ και ςτθν άλλθ βακμίδα». τθν περίπτωςθ αυτι, επειδι τα ΠΤΔΕ και ΠΤΠΕ 

ςυμπίπτουν, θ αναγραφι ςυγκεκριμζνου ΠΤΔΕ/ΠΤΠΕ προτίμθςθσ κα λαμβάνεται και ωσ 

αίτθςθ ςτο αντίςτοιχο ΠΤΔΕ/ΠΤΠΕ. 

Προςοχή! Σο πεδίο προτίμθςθσ περιοχϊν απόςπαςθσ είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ 

δεν μπορεί να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζνα 

ςχολείο προτίμθςθσ. 

2.3.1.8 Παρατηρήςεισ 

το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςει ελεφκερο 

κείμενο με τυχόν «Παρατθριςεισ» που μπορεί να ζχει και επικυμεί να καταχωρίςει ςτθν 

αίτθςθ του (Εικόνα 23). 

 

Εικόνα 23 
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2.3.1.9 Δικαιολογητικά που Συνυποβάλλονται 

τθν ενότθτα των δικαιολογθτικϊν ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει 

αναλυτικά ποιά δικαιολογθτικά (βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά) κα ςυνυποβάλει με τθν 

αίτθςθ του (Εικόνα 24). Σα είδθ των δικαιολογθτικϊν διαφζρουν ανάλογα με το τφπο τθσ 

αίτθςθσ. 

 

Εικόνα 24 

Σα δικαιολογθτικά ζχουν ομαδοποιθκεί ανάλογα με τθν κατθγορία τουσ. Οι δυνατζσ 

επιλογζσ που παρζχει το ςφςτθμα εμφανίηονται ςε νζο πλαίςιο αν ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει 

με αριςτερό κλικ κάποια ομάδα δικαιολογθτικϊν (Εικόνα 25). 
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Εικόνα 25 

Παρακάτω αναλφονται οι δυνατζσ επιλογζσ που παρζχει το ςφςτθμα προσ διλωςθ από τον 

εκπαιδευτικό ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ. 

Οικογενειακοί λόγοι 

 Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

 φμφωνο ςυμβίωςθσ 

 Δικαςτικι απόφαςθ (για τθν απόδειξθ επιμζλειασ τζκνων) 

 Βεβαίωςθ ςπουδϊν τζκνου 

Συνυπθρζτθςθ 

 Βεβαίωςθ εργοδότθ/υπθρεςίασ ςυηφγου 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα ςυηφγου ι μθχανογραφικι κατάςταςθ ενςιμων 

 Περιοδικζσ δθλϊςεισ Φ.Π.Α. του τελευταίου ζτουσ (εάν ο αςφαλιςτικόσ φορζασ δε 

χορθγεί βεβαίωςθ λόγω οφειλϊν) 

 Βεβαίωςθ Ο.Α.Ε.Δ. (για διαςτιματα ανεργίασ) 

Εντοπιότθτα  

 Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ ιδίου 

Σοβαροί λόγοι υγείασ ιδίων των Εκπαιδευτικών, Συηφγων, Τζκνων, Γονζων ι Αδερφών 

αυτών/ Θεραπεία εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ 
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 Αρικμόσ πιςτοποιθτικϊν πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ 

ι Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) εν ιςχφ όπου προςδιορίηεται το 

ποςοςτό αναπθρίασ 

 Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ και βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ γονζα 

 Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ αδερφοφ 

 Απόφαςθ δικαςτικισ ςυμπαράςταςθσ αδερφϊν 

 Βεβαίωςθ από Ειδικό Κζντρο Εξωςωματικισ Γονιμοποίθςθσ (δθμόςιου ι ιδιωτικοφ) 

Λοιποί λόγοι (ςπουδζσ εκπαιδευτικοφ) 

 Βεβαίωςθ φοίτθςθσ για απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ ι για απόκτθςθ άλλου τίτλου 

Α.Ε.Ι. ι Α.Σ.Ε.Ι. 

Αποςπάςεισ κατά προτεραιότθτα 

 Πιςτοποιθτικό πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ ι 

Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) εν ιςχφ 

 Πιςτοποιθτικό πολυτεκνικισ ιδιότθτασ (Α..Π.Ε.) 

 Βεβαίωςθ ορκωμοςίασ (αιρετοί Ο.Σ.Α.) 

 Βεβαίωςθ τόπου υπθρζτθςθσ ςυηφγου 

ε περίπτωςθ που οι παραπάνω επιλογζσ δεν ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ του εκπαιδευτικοφ 

ςτο επόμενο βιμα ζχει τθ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ ελεφκερου κειμζνου δθλϊνοντασ τα 

«Άλλα δικαιολογθτικά» που επικυμεί να καταχωρίςει. 

τθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει το  «Πλικοσ ςελίδων που υποβάλλει 

ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά ι άλλα ζγγραφα» με τθ χριςθ των «–» και «+» ζτςι όπωσ 

περιγράφθκε παραπάνω.  

Σζλοσ, υποχρεοφται να επιλζξει το ςχετικό πεδίο ϊςτε να «δθλϊςει υπεφκυνα ότι ζχει 

διαβάςει τθν εγκφκλιο των αποςπάςεων και κα αποςτείλει ςτθ Διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ τθσ 

οργανικισ του κζςθσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά». 

2.3.1.10 Αποθήκευςη - Οριςτική Υποβολή Αίτηςησ 

το τελευταίο βιμα ο εκπαιδευτικόσ αφοφ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 

ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε (Εικόνα 26): 

 «Προςωρινή Αποθήκευςη», αν επικυμεί να επεξεργαςτεί και να ενθμερϊςει 

αργότερα με επιπλζον ςτοιχεία τθν αίτθςθ του. 

 «Οριςτική Καταχώριςη», αν επικυμεί να κάνει οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ του 

χωρίσ να ζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ. 
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Εικόνα 26 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει «Προςωρινι Αποκικευςθ» ζχει τθ 

δυνατότθτα να επεξεργαςτεί τθν αίτθςθ του όςεσ φορζσ επικυμεί μζχρι τθν οριςτικι 

υποβολι τθσ. ε κάκε προβολι αίτθςθσ ςτο πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ ο εκπαιδευτικόσ 

ενθμερϊνεται με ςχετικό μινυμα «Θ αίτθςθ είναι προςωρινά αποκθκευμζνθ». 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ προχωριςει ςε «Οριςτικι Καταχϊριςθ» υποχρεοφται 

να επιβεβαιϊςει πωσ τα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ ζχουν τθν 

ζννοια υπεφκυνθσ διλωςθσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του Ν. 1599/86 και ψευδισ 

διλωςθ ςυνεπάγεται κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 

του ίδιου νόμου (Εικόνα 27). 

 

Εικόνα 27 

Μετά τθν Οριςτική Καταχώριςη, δθλαδι τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, ο 

εκπαιδευτικόσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ. Κατά τθν προβολι τθσ αίτθςθσ 

όλα τα πεδία εμφανίηονται με γκρι χρϊμα και ςχετικό μινυμα ενθμερϊνει τον εκπαιδευτικό 

ςτο πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ αίτθςθσ (Εικόνα 28). 

 

Εικόνα 28 

Προςοχή! Κατά τθν Οριςτική Καταχώριςη το ςφςτθμα παράγει θλεκτρονικό αρικμό 

πρωτοκόλλου, που αποτελεί μοναδικό αναγνωριςτικό τθσ αίτθςθσ. Για τθ διευκόλυνςθ του 
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εκπαιδευτικοφ ο αρικμόσ πρωτοκόλλου μιασ καταχωρθμζνθσ αίτθςθσ εμφανίηεται ςτο 

πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ αίτθςθσ κατά τθν προβολι τθσ (Εικόνα 29). 

 

Εικόνα 29 

2.3.2 Αίτηςη Απόςπαςησ ςε Φορέα 

2.3.2.1 Υπηρεςιακά Στοιχεία 

Σο πρϊτο βιμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ αφορά τα «Τπθρεςιακά τοιχεία» του 

εκπαιδευτικοφ (Προςωπικά, Επικοινωνία, τοιχεία Τπθρζτθςθσ). Σα ςτοιχεία αυτά 

εμφανίηονται προ-ςυμπλθρωμζνα ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ αίτθςθσ ζτςι όπωσ ζχουν 

καταχωριςτεί και ςτον προςωπικό φάκελο του εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 30).  

Προςοχή! Σα πεδία που είναι ςθμειωμζνα με κόκκινο αςτερίςκο (*) πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά, ενϊ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΤΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ.  

 

Εικόνα 30 
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Σα πεδία τθσ φόρμασ που χρωματίηονται με γκρι χρϊμα δεν μποροφν να τροποποιθκοφν 

από τον εκπαιδευτικό. Για αυτό το λόγο, ςε περίπτωςθ που παρατθρθκεί κάποιο λάκοσ ςε 

αυτά τα ςτοιχεία ο εκπαιδευτικόσ υποχρεοφται να απευκυνκεί ςτθν οικεία Διεφκυνςθ για 

τθ διόρκωςθ τουσ.  

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει οργανικά ςε κάποιο ΚΕΔΔΤ θ παραπάνω 

ενότθτα των «τοιχείων Τπθρζτθςθσ» τροποποιείται ϊςτε να επιλζγεται και θ «Βακμίδα 

Αίτθςθσ» (Εικόνα 31). 

 

Εικόνα 31 

 

Αν ο εκπαιδευτικόσ παρατθριςει κάποιο ςφάλμα ςτα μθ χρωματιςμζνα πεδία ζχει τθ 

δυνατότθτα μζςω του εικονιδίου τθσ αλλαγισ προςωπικϊν ςτοιχείων  που βρίςκεται 

άνω δεξιά τθσ φόρμασ, να μεταβεί ςτο φάκελό του για να τα διορκϊςει (Εικόνα 32). 

 

Εικόνα 32 

2.3.2.2 Κώλυμα Απόςπαςησ 

Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ελζγξει τα υπθρεςιακά του ςτοιχεία το επόμενο βιμα είναι ο 

ζλεγχοσ φπαρξθσ πικανοφ κωλφματοσ του για τθ ςυγκεκριμζνθ απόςπαςθ. Ο εκπαιδευτικόσ 

ςε περίπτωςθ που δεν ζχει κάποιο κϊλυμα επιλζγει όλεσ τισ αιτίεσ μθ κωλφματοσ που 

δίνονται από το ςφςτθμα. τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ κλάδουσ ΠΕ16 ι ΣΕ16 εμφανίηεται ακόμα μία επιλογι αιτίασ μθ κωλφματοσ 

που αφορά τθν αποκλειςτικι τοποκζτθςθ ςε Μουςικό χολείο από το 2006 και μετζπειτα 

(Εικόνα 12Εικόνα 65). 
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Εικόνα 33 

 

2.3.2.3 Προςόντα 

τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει τα προςόντα που διακζτει, όπωσ 

κατοχι πτυχίων και ξζνων γλωςςϊν (Εικόνα 34). Για τθν ςυμπλιρωςθ του πεδίου «Χρόνια 

απόςπαςθσ ςτον φορζα επιλογισ» ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει «-» ι «+» ϊςτε να 

μειϊςει ι να αυξιςει τον αρικμό των ετϊν, είτε να ςυμπλθρϊςει το επικυμθτό νοφμερο 

ςτο αντίςτοιχο πλαίςιο. 

 

Εικόνα 34 

2.3.2.4 Επιλογή Φορέα Απόςπαςησ 

το ςθμείο αυτό ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει το φορζα για τον οποίο επικυμεί να αιτθκεί 

απόςπαςθ. Ανάλογα με το είδοσ του φορζα που ςυμπλθρϊνει από ζνα πτυςςόμενο μενοφ 

επιλογισ που δίνεται από το ςφςτθμα (Εικόνα 35), υπάρχει θ δυνατότθτα να εμφανιςτοφν 

επιπλζον πεδία για περαιτζρω ςυμπλιρωςθ ςυγκεκριμζνου φορζα (Εικόνα 36). 
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Εικόνα 35 

 

Εικόνα 36 

2.3.2.5 Παρατηρήςεισ 

το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςει ελεφκερο 

κείμενο με τυχόν «Παρατθριςεισ» που μπορεί να ζχει και επικυμεί να καταχωρίςει ςτθν 

αίτθςθ του (Εικόνα 37). 

 

Εικόνα 37 
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2.3.2.6 Δικαιολογητικά που Συνυποβάλλονται 

τθν ενότθτα των δικαιολογθτικϊν ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει 

αναλυτικά ποια δικαιολογθτικά (βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά) κα ςυνυποβάλει με τθν 

αίτθςθ του (Εικόνα 38). Σα είδθ των δικαιολογθτικϊν διαφζρουν ανάλογα με το τφπο τθσ 

αίτθςθσ. 

 

Εικόνα 38 

Θ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ διακζτει μόνο μία ομάδα δικαιολογθτικϊν. Οι δυνατζσ επιλογζσ τθσ 

κατθγορίασ που παρζχει το ςφςτθμα εμφανίηονται ςε νζο πλαίςιο, αν ο εκπαιδευτικόσ 

επιλζξει με αριςτερό κλικ τθν ομάδα δικαιολογθτικϊν (Εικόνα 39). 

 

Εικόνα 39 

Παρακάτω αναλφονται οι δυνατζσ επιλογζσ που παρζχει το ςφςτθμα προσ διλωςθ από τον 

εκπαιδευτικό ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ. 

Περιγραφι Δικαιολογθτικών 
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 Άλλοσ/ οι τίτλοι ςπουδϊν, όπου ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει τον αρικμό τίτλων 

ςπουδϊν που διακζτει με τθ βοικεια των «–» και «+» ζτςι όπωσ περιγράφθκε 

παραπάνω. 

 Βιογραφικό 

 Σίτλοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν 

 Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ (μόνο για αποςπάςεισ ςε κζςεισ με διοικθτικά κακικοντα) 

 Βεβαίωςθ γνϊςθσ Νζων Σεχνολογιϊν, όπου αποτελείται από ζνα πτυςςόμενο 

μενοφ επιλογισ δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να επιλζξει βεβαίωςθ Α’ 

επιπζδου, Β’ επιπζδου ι Άλλο. τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει Άλλο 

εμφανίηεται ζνα επιπλζον επίπεδο ςυμπλιρωςθσ ελεφκερου κειμζνου με τθν 

περιγραφι τθσ βεβαίωςθσ. 

ε περίπτωςθ που οι παραπάνω επιλογζσ δεν ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ του εκπαιδευτικοφ 

ζχει τθ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ ελεφκερου κειμζνου δθλϊνοντασ τα «Άλλα 

δικαιολογθτικά» που επικυμεί να καταχωρίςει. 

τθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει το «Πλικοσ ςελίδων που υποβάλλει 

ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά ι άλλα ζγγραφα» με τθ χριςθ των «–» και «+» ζτςι όπωσ 

περιγράφθκε παραπάνω.  

Σζλοσ, υποχρεοφται να επιλζξει το ςχετικό πεδίο ϊςτε να «δθλϊςει υπεφκυνα ότι ζχει 

διαβάςει τθν εγκφκλιο των αποςπάςεων και κα αποςτείλει ςτθ Διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ τθσ 

οργανικισ του κζςθσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά». 

2.3.2.7 Αποθήκευςη - Οριςτική Υποβολή Αίτηςησ 

το τελευταίο βιμα ο εκπαιδευτικόσ αφοφ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 

ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε (Εικόνα 40): 

 «Προςωρινή Αποθήκευςη», αν επικυμεί να επεξεργαςτεί και να ενθμερϊςει 

αργότερα με επιπλζον ςτοιχεία τθν αίτθςθ του. 

 «Οριςτική Καταχώριςη», αν επικυμεί να κάνει οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ του 

χωρίσ να ζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ. 

 

Εικόνα 40 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει «Προςωρινι Αποκικευςθ» ζχει τθ 

δυνατότθτα να επεξεργαςτεί τθν αίτθςθ του όςεσ φορζσ επικυμεί μζχρι τθν οριςτικι 

υποβολι τθσ. ε κάκε προβολι αίτθςθσ ςτο πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ ο εκπαιδευτικόσ 

ενθμερϊνεται με ςχετικό μινυμα «Θ αίτθςθ είναι προςωρινά αποκθκευμζνθ». 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ προχωριςει ςε «Οριςτικι Καταχϊριςθ» υποχρεοφται 

να επιβεβαιϊςει πωσ τα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ ζχουν τθν 
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ζννοια υπεφκυνθσ διλωςθσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του Ν. 1599/86 και ψευδισ 

διλωςθ ςυνεπάγεται κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 

του ίδιου νόμου (Εικόνα 41).  

 

Εικόνα 41 

Μετά τθν Οριςτική Καταχώριςη, δθλαδι τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, ο 

εκπαιδευτικόσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ. Κατά τθν προβολι τθσ αίτθςθσ 

όλα τα πεδία εμφανίηονται με γκρι χρϊμα και ςχετικό μινυμα ενθμερϊνει τον εκπαιδευτικό 

ςτο πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ αίτθςθσ (Εικόνα 42). 

 

Εικόνα 42 

Προςοχή! Κατά τθν Οριςτική Καταχώριςη, το ςφςτθμα παράγει θλεκτρονικό αρικμό 

πρωτοκόλλου, που αποτελεί μοναδικό αναγνωριςτικό τθσ αίτθςθσ. Για τθ διευκόλυνςθ του 

εκπαιδευτικοφ ο αρικμόσ πρωτοκόλλου μιασ καταχωρθμζνθσ αίτθςθσ εμφανίηεται ςτο 

πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ αίτθςθσ κατά τθν προβολι τθσ (Εικόνα 43). 

 

Εικόνα 43 
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2.3.3 Αίτηςη Απόςπαςησ ΣΜΕΑΕ- ΚΕΔΔΥ  

2.3.3.1 Υπηρεςιακά Στοιχεία 

Σο πρϊτο βιμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ αφορά τα «Τπθρεςιακά τοιχεία» του 

εκπαιδευτικοφ (Προςωπικά, Επικοινωνία, τοιχεία Τπθρζτθςθσ). Σα ςτοιχεία αυτά 

εμφανίηονται προ-ςυμπλθρωμζνα ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ αίτθςθσ ζτςι όπωσ ζχουν 

καταχωριςτεί και ςτον προςωπικό φάκελο του εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 44).  

Προςοχή! Σα πεδία που είναι ςθμειωμζνα με κόκκινο αςτερίςκο (*) πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά, ενϊ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΤΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ.  

 

Εικόνα 44 

 

Σα πεδία τθσ φόρμασ που χρωματίηονται με γκρι χρϊμα δεν μποροφν να τροποποιθκοφν 

από τον εκπαιδευτικό. Για αυτό το λόγο, ςε περίπτωςθ που παρατθρθκεί κάποιο λάκοσ ςε 

αυτά τα ςτοιχεία ο εκπαιδευτικόσ καλείται να απευκυνκεί ςτθν οικεία Διεφκυνςθ για τθ 

διόρκωςθ τουσ.  

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει οργανικά ςε κάποιο ΚΕΔΔΤ θ παραπάνω 

ενότθτα των «τοιχείων Τπθρζτθςθσ» τροποποιείται ϊςτε να επιλζγεται και θ «Βακμίδα 

Αίτθςθσ» (Εικόνα 45). 
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Εικόνα 45 

 

Αν ο εκπαιδευτικόσ παρατθριςει κάποιο ςφάλμα ςτα μθ χρωματιςμζνα πεδία ζχει τθ 

δυνατότθτα μζςω του εικονιδίου τθσ αλλαγισ προςωπικϊν ςτοιχείων  που βρίςκεται 

άνω δεξιά τθσ φόρμασ, να μεταβεί ςτο φάκελό του για να τα διορκϊςει (Εικόνα 46). 

 

Εικόνα 46 

2.3.3.2 Κώλυμα Απόςπαςησ 

Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ελζγξει τα υπθρεςιακά του ςτοιχεία το επόμενο βιμα είναι ο 

ζλεγχοσ φπαρξθσ πικανοφ κωλφματοσ του για τθ ςυγκεκριμζνθ απόςπαςθ. Ο εκπαιδευτικόσ 

ςε περίπτωςθ που δεν ζχει κάποιο κϊλυμα επιλζγει όλεσ τισ αιτίεσ μθ κωλφματοσ που 

δίνονται από το ςφςτθμα. τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ κλάδουσ ΠΕ16 ι ΣΕ16 εμφανίηεται ακόμα μία επιλογι αιτίασ μθ κωλφματοσ 

που αφορά τθν αποκλειςτικι τοποκζτθςθ ςε Μουςικό χολείο από το 2006 και μετζπειτα 

(Εικόνα 26Εικόνα 65). 
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Εικόνα 47 

2.3.3.3 Προςόντα ειδικήσ αγωγήσ και εκπαίδευςησ (ΕΑΕ) (τησ Υ.Α. 

196597/Ε2/03-12-2015) 

τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει τα προςόντα ειδικισ αγωγισ και 

εκπαίδευςθσ που επικυμεί να υποβάλει ςτθν αίτθςθ. Για τθν ςυμπλιρωςθ τθσ «Διδακτικισ 

εμπειρίασ ςε ΜΕΑΕ» ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει «-» ι «+» ϊςτε να μειϊςει ι να 

αυξιςει τον αρικμό ετϊν, μθνϊν και θμερϊν τθσ εμπειρίασ του είτε να ςυμπλθρϊςει το 

επικυμθτό νοφμερο ςτα αντίςτοιχα πλαίςια (Εικόνα 48). 

 

Εικόνα 48 

Προςοχή! Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα αυτισ τθσ αίτθςθσ πρζπει να ςυμπλθρωκεί 

υποχρεωτικά με μία από τισ δυνατζσ επιλογζσ που δίνονται, κακϊσ αν ο εκπαιδευτικόσ δεν 
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ζχει κάποιο προςόν ειδικισ αγωγισ δεν μπορεί να υποβάλει τον ςυγκεκριμζνο τφπο 

αίτθςθσ. ε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί και ο εκπαιδευτικόσ προςπακιςει να μεταβεί 

ςτο επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ ενθμερϊνεται με ςχετικό μινυμα λάκουσ. 

Επιλζγοντασ το κουμπί «υνζχεια» ςτθ φόρμα κάτω από τα «Προςόντα ειδικισ αγωγισ» ο 

εκπαιδευτικόσ μεταβαίνει ςτο επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ. 

2.3.3.4 Τύποσ Αίτηςησ 

τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει τον «Σφπο Αίτθςθσ» που επικυμεί 

να υποβάλει ανάλογα με το είδοσ τθσ απόςπαςθσ για το οποίο κζλει να αιτθκεί.  

ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει ςτθ πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ το ςυγκεκριμζνο 

είδοσ αίτθςθσ του δίνει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει απόςπαςθ «Από ΠΤΠΕ ςε ΠΤΠΕ» είτε/ 

και «Για ΚΕΔΔΤ» (εφόςον διακζτει αντίςτοιχο κλάδο).  

ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ αίτθςθσ του δίνει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει απόςπαςθ «Από ΠΤΔΕ ςε 

ΠΤΔΕ» είτε/ και «Για ΚΕΔΔΤ» (εφόςον διακζτει αντίςτοιχο κλάδο) (Εικόνα 49).  

ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ δεν ανικει ςε κάποιο κλάδο που επιτρζπει αίτθςθ ςε 

ΚΕΔΔΤ, ο τφποσ αίτθςθσ («Από ΠΤΠΕ ςε ΠΤΠΕ» ι «Από ΠΤΔΕ ςε ΠΤΔΕ») εμφανίηεται 

προ-ςυμπλθρωμζνοσ ςτθ φόρμα. 

 

Εικόνα 49 

2.3.3.5 Κριτήρια Μοριοδότηςησ 

τθν ενότθτα αυτι ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει όςα κριτιρια τον αφοροφν ϊςτε να γίνει 

θ μοριοδότθςθ του. Οι ενότθτεσ που ςυμπλθρϊνονται ςτθ φόρμα αυτι αφοροφν τθ 

«υνολικι Τπθρεςία», τθν «Οικογενειακι Κατάςταςθ», «οβαροφσ Λόγουσ Τγείασ» αν 

υπάρχουν, κακϊσ και κάποια ακόμα «Λοιπά Κριτιρια Μοριοδότθςθσ» του εκπαιδευτικοφ 

(Εικόνα 50). 

Αρχικά, εμφανίηονται προ-ςυμπλθρωμζνα τα ζτθ, μινεσ και μζρεσ τθσ «υνολικισ 

Τπθρεςίασ» του εκπαιδευτικοφ όπωσ και θ «Οικογενειακι Κατάςταςθ», τα οποία 

αντλοφνται από τα υφιςτάμενα πλθροφοριακά ςυςτιματα. 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ δεν ςυμφωνεί με αυτά τα προ-ςυμπλθρωμζνα 

δεδομζνα, ζχει τθ δυνατότθτα ςτθν παροφςα φόρμα να τα τροποποιιςει. Για τθ διόρκωςθ 

τθσ ςυνολικισ υπθρεςίασ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει «-» ι «+» ϊςτε να μειϊςει ι 

να αυξιςει τον αρικμό ετϊν, μθνϊν και θμερϊν τθσ εμπειρίασ του, είτε να ςυμπλθρϊςει 
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τον επικυμθτό αρικμό ςτα ςχετικά πλαίςια. Αντίςτοιχα, μπορεί να τροποποιιςει και τα 

ςτοιχεία τθσ οικογενειακισ του κατάςταςθσ προςζχοντασ να ενθμερϊνει πάντα τα 

υποχρεωτικά πεδία με το ςχετικό αςτερίςκο. 

ε περίπτωςθ που θ «Οικογενειακι Κατάςταςθ» του εκπαιδευτικοφ είναι ΕΓΓΑΜΟ ι 

ΤΜΦΩΝΟ ΤΜΒΙΩΘ και το «Επάγγελμα υηφγου» είναι ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ τότε εμφανίηεται 

και θ επιλογι «υνεξζταςθ Αίτθςθσ», θ οποία αν επιλεχκεί υποχρεϊνει τον εκπαιδευτικό να 

ςυμπλθρϊςει και τον «Αρ. Μθτρϊου υηφγου». Θ επιλογι τθσ ςυνεξζταςθσ αίτθςθσ κα 

δϊςει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να δθλϊςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ περιοχζσ 

προτίμθςθσ με ςυνεξζταςθ. 

 

Εικόνα 50 
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τθ ςυνζχεια, ο εκπαιδευτικόσ δθλϊνει αν υπάρχουν «οβαροί Λόγοι Τγείασ» που αφοροφν 

αυτόν ι τθν οικογζνεια του. 

ε οριςμζνα πεδία ανάλογα με τθν επιλογι του εκπαιδευτικοφ εμφανίηονται επιπλζον 

πεδία προσ ςυμπλιρωςθ. Για παράδειγμα, κατά τθν επιλογι των πεδίων «Λόγοι Τγείασ 

Γονζων» ι «Λόγοι Τγείασ Αδερφϊν υπό Δικαςτικι υμπαράςταςθ» εμφανίηεται το 

υποχρεωτικό πεδίο «ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ Διαμονισ και Εντοπιότθτασ Γονζων» ι «ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ 

Διαμονισ Αδερφϊν» αντίςτοιχα. Σο πεδίο «Λόγοι Τγείασ υηφγου» εμφανίηεται μόνο ςτθν 

περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ζχει επιλζξει «Οικογενειακι Κατάςταςθ»: ΕΓΓΑΜΟ ι 

ΤΜΦΩΝΟ ΤΜΒΙΩΘ. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει 

«Οικογενειακι Κατάςταςθ»: ΔΙΑΗΕΤΓΜΕΝΟ ι Ε ΔΙΑΣΑΘ και ο αρικμόσ «Σζκνων 

Ανιλικων ι πουδαηόντων» είναι μεγαλφτεροσ του 0 εμφανίηεται το πεδίο προσ 

ςυμπλιρωςθ «Επιμζλεια Ανιλικου ι πουδάηοντοσ Σζκνου». 

Προςοχή! Σα πεδία που είναι ςθμειωμζνα με κόκκινο αςτερίςκο (*) πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά, ενϊ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΤΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ.  

2.3.3.6 Αποςπάςεισ κατά Προτεραιότητα 

Σο επόμενο προσ ςυμπλιρωςθ πλαίςιο ςτθ φόρμα αφορά «Ειδικι Κατθγορία Μετάκεςθσ» 

και «Λοιπζσ Κατθγορίεσ Απόςπαςθσ κατά Προτεραιότθτα». Αν ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει 

«Αςκζνεια» εμφανίηεται πίνακασ με τισ Διακζςιμεσ αςκζνειεσ από το ςφςτθμα που 

αφοροφν ΙΔΙΟ, ΤΗΤΓΟ και ΣΕΚΝΟ.  

το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλεσ οι αςκζνειεσ που υπάρχουν 

καταχωρθμζνεσ ςτο ςφςτθμα. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει τθ 

δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Θ επιλογι τθσ αςκζνειασ γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – 

δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου είτε με διπλό κλικ πάνω ςτθν ονομαςία τθσ 

αςκζνειασ.  

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 

αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου (Εικόνα 51).  
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Εικόνα 51 

ε περίπτωςθ που ςυμπλθρωκεί κάποιο από τα πεδία που δθλϊνουν ςυγκεκριμζνο 

επάγγελμα ςυηφγου από τισ επιλογζσ των λοιπϊν κατθγοριϊν εμφανίηεται ςχετικό μινυμα 

αν ο εκπαιδευτικόσ ςτθν οικογενειακι κατάςταςθ δεν ζχει ςυμπλθρϊςει ςωςτά το πεδίο 

«Επάγγελμα υηφγου» και «υνυπθρζτθςθ» (Εικόνα 50). Για να μπορζςει ο εκπαιδευτικόσ 

να ςυνεχίςει ςτθν επομζνθ ςελίδα τθσ ςυγκεκριμζνθσ φόρμασ πρζπει να επιςτρζψει ςτθν 

ενότθτα «Οικογενειακι Κατάςταςθ», να ενθμερϊςει το πεδίο «Επάγγελμα υηφγου» με τθν 

επιλογι ΑΛΛΟ και να επιλζξει περιοχι «υνυπθρζτθςθσ» αν δεν το ζχει ιδθ κάνει. 

Προςοχή! ε περίπτωςθ επιλογισ του πεδίου τθσ αςκζνειασ ο πίνακασ αςκενειϊν πρζπει 

να ςυμπλθρωκεί υποχρεωτικά. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί να προχωριςει ςε επόμενο 

βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον μία αςκζνεια. 

Προςοχή! Σα πεδία που είναι ςθμειωμζνα με κόκκινο αςτερίςκο (*) πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά, ενϊ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΤΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ.  

2.3.3.7 Άλλοι Λόγοι Υγείασ 

ε περίπτωςθ που ο παραπάνω πίνακασ του πλαιςίου «Αςκζνεια» δεν καλφπτει τισ ανάγκεσ 

του εκπαιδευτικοφ, ζχει τθ δυνατότθτα ςτθν ενότθτα αυτι να ςυμπλθρϊςει ελεφκερο 

κείμενο με κάποια «Άλλθ Αςκζνεια» ιδίου, ςυηφγου, τζκνου, γονζα και αδερφϊν (Εικόνα 

52). 
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Εικόνα 52 

Σο πεδίο «Άλλθ Αςκζνεια υηφγου» εμφανίηεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ 

ζχει επιλζξει «Οικογενειακι Κατάςταςθ»: ΕΓΓΑΜΟ ι ΤΜΦΩΝΟ ΤΜΒΙΩΘ.  

Επιλζγοντασ το κουμπί «υνζχεια» ςτθ φόρμα κάτω από το πλαίςιο «Άλλοι Λόγοι Τγείασ» ο 

εκπαιδευτικόσ μεταβαίνει ςτο επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ.  

2.3.3.8 Σειρά Προτίμηςησ Περιοχών Απόςπαςησ 

τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα, ανάλογα με τον «Σφπο Αίτθςθσ» που ζχει επιλζξει ο 

εκπαιδευτικόσ, του δίνεται θ δυνατότθτα να επιλζξει περιοχζσ προτίμθςθσ είτε από ΠΤΠΕ 

ςε ΠΤΠΕ είτε/ και ςε ΚΕΔΔΤ, είτε από ΠΤΔΕ ςε ΠΤΔΕ είτε/ και ςε ΚΕΔΔΤ. ε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ υπάρχουν δφο πλαίςια (Εικόνα 53, Εικόνα 54). το πλαίςιο με τον τίτλο 

«Διακζςιμα», εμφανίηονται όλεσ οι περιοχζσ για τισ οποίεσ ο εκπαιδευτικόσ δφναται να 

υποβάλει αίτθςθ, ςτο οποίο παρζχεται και θ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Θ επιλογι 

τθσ περιοχισ από το πλαίςιο «Διακζςιμα» είτε θ αποεπιλογι του από το πλαίςιο 

«Επιλεγμζνα» γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου είτε 

με διπλό κλικ πάνω ςτθν επικυμθτι περιοχι. το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ 

ςειρά προτεραιότθτασ με τθ χριςθ των αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται 

δεξιά του πλαιςίου.  

Από ΠΥΣΔΕ ςε ΠΥΣΔΕ 
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Εικόνα 53 

Για ΚΕΔΔΥ 

 

Εικόνα 54 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ζχει επιλζξει ςυνεξζταςθ αίτθςθσ ςτο πλαίςιο με τισ 

διακζςιμεσ επιλογζσ εμφανίηονται επιπλζον και οι περιοχζσ με ςυνεξζταςθ (πχ. 

«ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΘ- υνεξζταςθ»).  

Επίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα ςε εκπαιδευτικοφσ ςυγκεκριμζνων κλάδων, που αναφζρονται 

ςτθν εκάςτοτε εγκφκλιο και επικυμοφν να αποςπαςτοφν για τισ ανάγκεσ τθσ άλλθσ 

βακμίδασ εκπαίδευςθσ, να περιλάβουν ςτθν αίτθςι τουσ και τθν επιλογι «Επικυμϊ 

απόςπαςθ και ςτθν άλλθ βακμίδα». τθν περίπτωςθ αυτι, επειδι τα ΠΤΔΕ και ΠΤΠΕ 

ςυμπίπτουν, θ αναγραφι ςυγκεκριμζνου ΠΤΔΕ/ΠΤΠΕ προτίμθςθσ κα λαμβάνεται και ωσ 

αίτθςθ ςτο αντίςτοιχο ΠΤΔΕ/ΠΤΠΕ. 

Προςοχή! Σο πεδίο προτίμθςθσ περιοχϊν απόςπαςθσ είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ 

δεν μπορεί να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζνα 

ςχολείο προτίμθςθσ. 
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2.3.3.9 Παρατηρήςεισ 

το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςει ελεφκερο 

κείμενο με τυχόν «Παρατθριςεισ» που μπορεί να ζχει και επικυμεί να καταχωρίςει ςτθν 

αίτθςθ του (Εικόνα 55). 

 

Εικόνα 55 

2.3.3.10 Δικαιολογητικά που Συνυποβάλλονται 

τθν ενότθτα των δικαιολογθτικϊν ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει 

αναλυτικά ποιά δικαιολογθτικά (βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά) κα ςυνυποβάλει με τθν 

αίτθςθ του (Εικόνα 56). Σα είδθ των δικαιολογθτικϊν διαφζρουν ανάλογα με το τφπο τθσ 

αίτθςθσ. 

 

Εικόνα 56 
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Σα δικαιολογθτικά ζχουν ομαδοποιθκεί ανάλογα με τθν κατθγορία τουσ. Οι δυνατζσ 

επιλογζσ που παρζχει το ςφςτθμα εμφανίηονται ςε νζο πλαίςιο αν ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει 

με αριςτερό κλικ κάποια ομάδα δικαιολογθτικϊν (Εικόνα 57). 

 

Εικόνα 57 

Παρακάτω αναλφονται οι δυνατζσ επιλογζσ που παρζχει το ςφςτθμα προσ διλωςθ από τον 

εκπαιδευτικό ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ. 

Οικογενειακοί λόγοι 

 Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

 φμφωνο ςυμβίωςθσ 

 Δικαςτικι απόφαςθ (για τθν απόδειξθ επιμζλειασ τζκνων) 

 Βεβαίωςθ ςπουδϊν τζκνου 

Συνυπθρζτθςθ 

 Βεβαίωςθ εργοδότθ/υπθρεςίασ ςυηφγου 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα ςυηφγου ι μθχανογραφικι κατάςταςθ ενςιμων 

 Περιοδικζσ δθλϊςεισ Φ.Π.Α. του τελευταίου ζτουσ (εάν ο αςφαλιςτικόσ φορζασ δε 

χορθγεί βεβαίωςθ λόγω οφειλϊν) 

 Βεβαίωςθ Ο.Α.Ε.Δ. (για διαςτιματα ανεργίασ) 

Εντοπιότθτα  

 Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ ιδίου 

Σοβαροί λόγοι υγείασ Ιδίων των Εκπαιδευτικών, Συηφγων, Τζκνων, Γονζων ι Αδερφών 

αυτών/ Θεραπεία εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ 
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 Αρικμόσ πιςτοποιθτικϊν πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ 

ι Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) εν ιςχφ όπου προςδιορίηεται το 

ποςοςτό αναπθρίασ 

 Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ και βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ γονζα 

 Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ αδερφοφ 

 Απόφαςθ δικαςτικισ ςυμπαράςταςθσ αδερφϊν 

 Βεβαίωςθ από Ειδικό Κζντρο Εξωςωματικισ Γονιμοποίθςθσ (δθμόςιου ι ιδιωτικοφ) 

Λοιποί λόγοι (ςπουδζσ εκπαιδευτικοφ) 

 Βεβαίωςθ φοίτθςθσ για απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ ι για απόκτθςθ άλλου τίτλου 

Α.Ε.Ι. ι Α.Σ.Ε.Ι. 

Αποςπάςεισ κατά προτεραιότθτα 

 Πιςτοποιθτικό πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ ι 

Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) εν ιςχφ 

 Πιςτοποιθτικό πολυτεκνικισ ιδιότθτασ (Α..Π.Ε.) 

 Βεβαίωςθ ορκωμοςίασ (αιρετοί Ο.Σ.Α.) 

 Βεβαίωςθ τόπου υπθρζτθςθσ ςυηφγου 

Προςόντα ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ) 

 Διδακτορικό δίπλωμα ςτθν ΕΑΕ 

 Διδακτορικό δίπλωμα ςτθ ςχολικι ψυχολογία 

 Διδακτορικό δίπλωμα ςτθν Ειδικι Φυςικι Αγωγι 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ςτθν ΕΑΕ 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ςτθ ςχολικι ψυχολογία 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ςτθν Ειδικι Φυςικι Αγωγι 

 Πτυχίο Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ ςτθν ΕΑΕ 

 Πτυχίο ΣΕΦΑΑ με κφρια ειδικότθτα ςτθν Ειδικι Αγωγι 

 Διετισ μετεκπαίδευςθ ςε Διδαςκαλείο θμεδαπισ 

 Βεβαίωςθ ΚΕ.ΠΑ. για μόνιμθ αναπθρία ≥ 67% 

 Βεβαίωςθ ΚΕ.ΠΑ. για τζκνα με αναπθρία ≥ 67% 

 Βεβαίωςθ από ΔΔΕ/ΔΠΕ για προχπθρεςία τριϊν διδακτικϊν ετϊν ςε δομζσ ΕΑΕ 

 εμινάριο 400 ωρϊν μζχρι 31-08-2010 

 Ελλθνικι Νοθματικι κωφϊν 

 Γραφι Braille 

ε περίπτωςθ που οι παραπάνω επιλογζσ δεν ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ του εκπαιδευτικοφ 

ςτο επόμενο βιμα ζχει τθ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ ελεφκερου κειμζνου δθλϊνοντασ τα 

«Άλλα δικαιολογθτικά» που επικυμεί να καταχωρίςει. 

τθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει το «Πλικοσ ςελίδων που υποβάλλει 

ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά ι άλλα ζγγραφα» με τθ χριςθ των «–» και «+» ζτςι όπωσ 

περιγράφθκε παραπάνω.  
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Σζλοσ, υποχρεοφται να επιλζξει το ςχετικό πεδίο ϊςτε να «δθλϊςει υπεφκυνα ότι ζχει 

διαβάςει τθν εγκφκλιο των αποςπάςεων και κα αποςτείλει ςτθ Διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ τθσ 

οργανικισ του κζςθσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά». 

2.3.3.11 Αποθήκευςη - Οριςτική Υποβολή Αίτηςησ 

το τελευταίο βιμα ο εκπαιδευτικόσ αφοφ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 

ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε (Εικόνα 58): 

 «Προςωρινή Αποθήκευςη», αν επικυμεί να επεξεργαςτεί και να ενθμερϊςει 

αργότερα με επιπλζον ςτοιχεία τθν αίτθςθ του. 

 «Οριςτική Καταχώριςη», αν επικυμεί να κάνει οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ του 

χωρίσ να ζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ. 

 

Εικόνα 58 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει «Προςωρινι Αποκικευςθ» ζχει τθ 

δυνατότθτα να επεξεργαςτεί τθν αίτθςθ του όςεσ φορζσ επικυμεί μζχρι τθν οριςτικι 

υποβολι τθσ. ε κάκε προβολι αίτθςθσ ςτο πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ ο εκπαιδευτικόσ 

ενθμερϊνεται με ςχετικό μινυμα «Θ αίτθςθ είναι προςωρινά αποκθκευμζνθ». 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ προχωριςει ςε «Οριςτικι Καταχϊριςθ» υποχρεοφται 

να επιβεβαιϊςει πωσ τα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ ζχουν τθν 

ζννοια υπεφκυνθσ διλωςθσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του Ν. 1599/86 και ψευδισ 

διλωςθ ςυνεπάγεται κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 

του ίδιου νόμου (Εικόνα 59).  

 

Εικόνα 59 
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Μετά τθν Οριςτική Καταχώριςη, δθλαδι τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, ο 

εκπαιδευτικόσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ. Κατά τθν προβολι τθσ αίτθςθσ 

όλα τα πεδία εμφανίηονται με γκρι χρϊμα και ςχετικό μινυμα ενθμερϊνει τον εκπαιδευτικό 

ςτο πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ αίτθςθσ (Εικόνα 60). 

 

Εικόνα 60 

 

Προςοχή! Κατά τθν Οριςτική Καταχώριςη, το ςφςτθμα παράγει θλεκτρονικό αρικμό 

πρωτοκόλλου, που αποτελεί μοναδικό αναγνωριςτικό τθσ αίτθςθσ. Για τθ διευκόλυνςθ του 

εκπαιδευτικοφ ο αρικμόσ πρωτοκόλλου μιασ καταχωρθμζνθσ αίτθςθσ εμφανίηεται ςτο 

πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ αίτθςθσ κατά τθν προβολι τθσ (Εικόνα 61). 

 

Εικόνα 61 

2.3.4 Αίτηςη Απόςπαςησ ςε Καλλιτεχνικά Σχολεία 

2.3.4.1 Υπηρεςιακά Στοιχεία 

Σο πρϊτο βιμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ αφορά τα «Τπθρεςιακά τοιχεία» του 

εκπαιδευτικοφ (Προςωπικά, Επικοινωνία, τοιχεία Τπθρζτθςθσ). Σα ςτοιχεία αυτά 

εμφανίηονται προ-ςυμπλθρωμζνα ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ αίτθςθσ ζτςι όπωσ ζχουν 

καταχωριςτεί και ςτον προςωπικό φάκελο του εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 62).  

Προςοχή! Σα πεδία που είναι ςθμειωμζνα με κόκκινο αςτερίςκο (*) πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά, ενϊ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΤΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ.  
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Εικόνα 62 

Σα πεδία τθσ φόρμασ που χρωματίηονται με γκρι χρϊμα δεν μποροφν να τροποποιθκοφν 

από τον εκπαιδευτικό. Για αυτό το λόγο, ςε περίπτωςθ που παρατθρθκεί κάποιο λάκοσ ςε 

αυτά τα ςτοιχεία, ο εκπαιδευτικόσ καλείται να απευκυνκεί ςτθν οικεία Διεφκυνςθ για τθ 

διόρκωςθ τουσ.  

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει οργανικά ςε κάποιο ΚΕΔΔΤ θ παραπάνω 

ενότθτα των «τοιχείων Τπθρζτθςθσ» τροποποιείται ϊςτε να επιλζγεται και θ «Βακμίδα 

Αίτθςθσ» (Εικόνα 66). 

 

Εικόνα 63 
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Αν ο εκπαιδευτικόσ παρατθριςει κάποιο ςφάλμα ςτα μθ χρωματιςμζνα πεδία ζχει τθ 

δυνατότθτα μζςω του εικονιδίου τθσ αλλαγισ προςωπικϊν ςτοιχείων  που βρίςκεται 

άνω δεξιά τθσ φόρμασ, να μεταβεί ςτο φάκελό του για να τα διορκϊςει (Εικόνα 64). 

 

Εικόνα 64 

2.3.4.2 Κώλυμα Απόςπαςησ 

Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ελζγξει τα υπθρεςιακά του ςτοιχεία το επόμενο βιμα είναι ο 

ζλεγχοσ φπαρξθσ πικανοφ κωλφματοσ του για τθ ςυγκεκριμζνθ απόςπαςθ. Ο εκπαιδευτικόσ 

ςε περίπτωςθ που δεν ζχει κάποιο κϊλυμα επιλζγει όλεσ τισ αιτίεσ μθ κωλφματοσ που 

δίνονται από το ςφςτθμα. τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ κλάδουσ ΠΕ16 ι ΣΕ16 εμφανίηεται ακόμα μία επιλογι αιτίασ μθ κωλφματοσ 

που αφορά τθν αποκλειςτικι τοποκζτθςθ ςε Μουςικό χολείο από το 2006 και μετζπειτα 

(Εικόνα 65). 

 

Εικόνα 65 
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Επιλζγοντασ το κουμπί «υνζχεια» ςτθ φόρμα κάτω από το πλαίςιο «Κϊλυμα Απόςπαςθσ» 

ο εκπαιδευτικόσ μεταβαίνει ςτο επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ.  

2.3.4.3 Σειρά Προτίμηςησ Περιοχών Απόςπαςησ 

τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα δίνεται θ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να επιλζξει περιοχζσ 

προτίμθςθσ καλλιτεχνικϊν ςχολείων. τθν ενότθτα αυτι υπάρχουν δφο πλαίςια (Εικόνα 66).  

το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλεσ οι περιοχζσ για τισ οποίεσ ο 

εκπαιδευτικόσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο 

ζχει τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Θ επιλογι τθσ περιοχισ γίνεται με τα βζλθ 

(αριςτερά – δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου είτε με διπλό κλικ πάνω ςτθν 

επικυμθτι περιοχι.  

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 

αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου.  

 

Εικόνα 66 

Προςοχή! Σο πεδίο προτίμθςθσ περιοχϊν απόςπαςθσ είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ 

δεν μπορεί να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζνα 

ςχολείο προτίμθςθσ. 

2.3.4.4 Προςόντα 

το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςει τα 

προςόντα του με ελεφκερο κείμενο ςτα ςχετικά πεδία. ε περίπτωςθ που «ζχει κατακζςει 

αίτθςθ και φάκελο δικαιολογθτικϊν για τισ μετακζςεισ ςε Καλλιτεχνικά ςχολεία το ζτοσ 

2016» επιλζγει το ςχετικό πεδίο. Επίςθσ ςυμπλθρϊνει το «Πλικοσ ςελίδων που υποβάλλει 

ςυνθμμζνα» με τθ βοικεια των «-» ι «+» ϊςτε να μειϊςει ι να αυξιςει τον αρικμό των 

ςελίδων είτε να ςυμπλθρϊςει το επικυμθτό νοφμερο ςτο αντίςτοιχο πλαίςιο. Σζλοσ, για να 

ςυνεχίςει ςτο επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ ο εκπαιδευτικόσ υποχρεοφται να «Δθλϊςει 

υπεφκυνα ότι ζχει διαβάςει τθν εγκφκλιο των αποςπάςεων και κα αποςτείλει ςτθ 

Διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ τθσ οργανικισ του κζςθσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά.» (Εικόνα 

67). 
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Εικόνα 67 

 

2.3.4.5 Δικαιολογητικά που Συνυποβάλλονται 

τθν ενότθτα των δικαιολογθτικϊν ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει 

αναλυτικά ποιά δικαιολογθτικά (βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά) κα ςυνυποβάλει με τθν 

αίτθςθ του. Σα είδθ των δικαιολογθτικϊν διαφζρουν ανάλογα με το τφπο τθσ αίτθςθσ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ διακζτει μόνο μία ομάδα δικαιολογθτικϊν. Οι δυνατζσ επιλογζσ τθσ 

κατθγορίασ που παρζχει το ςφςτθμα εμφανίηονται ςε νζο πλαίςιο αν ο εκπαιδευτικόσ 

επιλζξει με αριςτερό κλικ τθν ομάδα δικαιολογθτικϊν (Εικόνα 68). 
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Εικόνα 68 

Παρακάτω αναλφονται οι δυνατζσ επιλογζσ που παρζχει το ςφςτθμα προσ διλωςθ από τον 

εκπαιδευτικό ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ. 

Περιγραφι Δικαιολογθτικών 

 Άλλοσ/ οι τίτλοι ςπουδϊν, όπου ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει τον αρικμό τίτλων 

ςπουδϊν που διακζτει με τθ βοικεια των «–» και «+» ζτςι όπωσ περιγράφθκε 

παραπάνω. 

 Σίτλοσ ςπουδϊν διοριςμοφ 

 Βιογραφικό ςθμείωμα 

 Βεβαίωςθ φοίτθςθσ για απόκτθςθ άλλου τίτλου ςπουδϊν (ςε εξζλιξθ) 

 Σίτλοσ/οι διδακτορικοφ/ων 

 Βεβαίωςθ για εκπόνθςθ διδακτορικοφ (ςε εξζλιξθ) 

 Σίτλοσ/οι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν 

 Βεβαίωςθ φοίτθςθσ για απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν (ςε εξζλιξθ) 
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 Βεβαίωςθ απόδειξθσ καλλιτεχνικισ εμπειρίασ 

 Βεβαίωςθ διδακτικισ εμπειρίασ ςε Καλλιτεχνικά χολεία 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε ςεμινάριο/α 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε ςυνζδριο/α 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε ςυμπόςιο/α 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε θμερίδα/εσ 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε διθμερίδα/εσ 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε πρόγραμμα/τα 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε άλλθ/εσ επιμόρφωςθ/εισ 

 Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ/πτυχίο Αγγλικϊν 

 Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ/πτυχίο Γαλλικϊν 

 Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ/πτυχίο Γερμανικϊν 

 Βεβαίωςθ γνϊςθσ άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

 Βεβαίωςθ γνϊςθσ Θ/Τ, όπου αποτελείται από ζνα πτυςςόμενο μενοφ επιλογισ 

δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να επιλζξει βεβαίωςθ Α’ επιπζδου, Β’ 

επιπζδου ι Άλλο. τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει Άλλο εμφανίηεται 

ζνα επιπλζον επίπεδο ςυμπλιρωςθσ ελεφκερου κειμζνου με τθν περιγραφι τθσ 

βεβαίωςθσ. 

 Άλλθ/ εσ βεβαίωςθ/εισ, που αποτελεί πεδίο ελεφκερθσ ςυμπλιρωςθσ κειμζνου αν 

ο εκπαιδευτικόσ δεν καλφψει τισ ανάγκεσ του από τισ παραπάνω βεβαιϊςεισ που 

δίνονται από το ςφςτθμα. 

ε περίπτωςθ που οι παραπάνω επιλογζσ δεν ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ του εκπαιδευτικοφ 

ζχει τθ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ ελεφκερου κειμζνου δθλϊνοντασ τα «Άλλα 

δικαιολογθτικά» που επικυμεί να καταχωρίςει. 

2.3.4.6 Αποθήκευςη - Οριςτική Υποβολή Αίτηςησ 

το τελευταίο βιμα ο εκπαιδευτικόσ αφοφ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 

ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε (Εικόνα 69): 

 «Προςωρινή Αποθήκευςη», αν επικυμεί να επεξεργαςτεί και να ενθμερϊςει 

αργότερα με επιπλζον ςτοιχεία τθν αίτθςθ του. 

 «Οριςτική Καταχώριςη», αν επικυμεί να κάνει οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ του 

χωρίσ να ζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ. 

 

Εικόνα 69 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει «Προςωρινι Αποκικευςθ» ζχει τθ 

δυνατότθτα να επεξεργαςτεί τθν αίτθςθ του όςεσ φορζσ επικυμεί μζχρι τθν οριςτικι 
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υποβολι τθσ. ε κάκε προβολι αίτθςθσ ςτο πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ ο εκπαιδευτικόσ 

ενθμερϊνεται με ςχετικό μινυμα «Θ αίτθςθ είναι προςωρινά αποκθκευμζνθ». 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ προχωριςει ςε «Οριςτικι Καταχϊριςθ» υποχρεοφται 

να επιβεβαιϊςει πωσ τα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ ζχουν τθν 

ζννοια υπεφκυνθσ διλωςθσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του Ν. 1599/86 και ψευδισ 

διλωςθ ςυνεπάγεται κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 

του ίδιου νόμου (Εικόνα 70).  

 

Εικόνα 70 

Μετά τθν Οριςτική Καταχώριςη, δθλαδι τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, ο 

εκπαιδευτικόσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ. Κατά τθν προβολι τθσ αίτθςθσ 

όλα τα πεδία εμφανίηονται με γκρι χρϊμα και ςχετικό μινυμα ενθμερϊνει τον εκπαιδευτικό 

ςτο πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ αίτθςθσ (Εικόνα 71). 

 

Εικόνα 71 

 

Προςοχή! Κατά τθν Οριςτική Καταχώριςη, το ςφςτθμα παράγει θλεκτρονικό αρικμό 

πρωτοκόλλου, που αποτελεί μοναδικό αναγνωριςτικό τθσ αίτθςθσ. Για τθ διευκόλυνςθ του 

εκπαιδευτικοφ ο αρικμόσ πρωτοκόλλου μιασ καταχωρθμζνθσ αίτθςθσ εμφανίηεται ςτο 

πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ αίτθςθσ κατά τθν προβολι τθσ (Εικόνα 72). 
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Εικόνα 72 

 

2.3.5 Αίτηςη Απόςπαςησ ςε Μουςικά Σχολεία 

2.3.5.1 Υπηρεςιακά Στοιχεία 

Σο πρϊτο βιμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ αφορά τα «Τπθρεςιακά τοιχεία» του 

εκπαιδευτικοφ (Προςωπικά, Επικοινωνία, τοιχεία Τπθρζτθςθσ). Σα ςτοιχεία αυτά 

εμφανίηονται προ-ςυμπλθρωμζνα ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ αίτθςθσ ζτςι όπωσ ζχουν 

καταχωριςτεί και ςτον προςωπικό φάκελο του εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 73).  

Προςοχή! Σα πεδία που είναι ςθμειωμζνα με κόκκινο αςτερίςκο (*) πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά, ενϊ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΤΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ.  

 

Εικόνα 73 
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Σα πεδία τθσ φόρμασ που χρωματίηονται με γκρι χρϊμα δεν μποροφν να τροποποιθκοφν 

από τον εκπαιδευτικό. Για αυτό το λόγο, ςε περίπτωςθ που παρατθρθκεί κάποιο λάκοσ ςε 

αυτά τα ςτοιχεία ο εκπαιδευτικόσ καλείται να απευκυνκεί ςτθν οικεία Διεφκυνςθ για τθ 

διόρκωςθ τουσ.  

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει οργανικά ςε κάποιο ΚΕΔΔΤ θ παραπάνω 

ενότθτα των «τοιχείων Τπθρζτθςθσ» τροποποιείται ϊςτε να επιλζγεται και θ «Βακμίδα 

Αίτθςθσ» (Εικόνα 14). 

 

Εικόνα 74 

 

Αν ο εκπαιδευτικόσ παρατθριςει κάποιο ςφάλμα ςτα μθ χρωματιςμζνα πεδία ζχει τθ 

δυνατότθτα μζςω του εικονιδίου τθσ αλλαγισ προςωπικϊν ςτοιχείων  που βρίςκεται 

άνω δεξιά τθσ φόρμασ, να μεταβεί ςτο φάκελό του για να τα διορκϊςει (Εικόνα 75). 

 

Εικόνα 75 

2.3.5.2 Κώλυμα Απόςπαςησ 

Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ελζγξει τα υπθρεςιακά του ςτοιχεία το επόμενο βιμα είναι ο 

ζλεγχοσ φπαρξθσ πικανοφ κωλφματοσ του για τθ ςυγκεκριμζνθ απόςπαςθ. Ο εκπαιδευτικόσ 

ςε περίπτωςθ που δεν ζχει κάποιο κϊλυμα επιλζγει όλεσ τισ αιτίεσ μθ κωλφματοσ που 

δίνονται από το ςφςτθμα (Εικόνα 76).  
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Εικόνα 76 

Επιλζγοντασ το κουμπί «υνζχεια» ςτθ φόρμα κάτω από το πλαίςιο «Κϊλυμα Απόςπαςθσ» 

ο εκπαιδευτικόσ μεταβαίνει ςτο επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ.  

2.3.5.3 Σειρά Προτίμηςησ Περιοχών Απόςπαςησ 

τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα δίνεται θ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να επιλζξει περιοχζσ 

προτίμθςθσ μουςικϊν ςχολείων. τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ανικει ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ κλάδουσ ΠΕ16 ι ΣΕ16 εμφανίηονται επίςθσ πλαίςια επιλογισ μακθμάτων. 

ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπάρχουν δφο πλαίςια (Εικόνα 77, Εικόνα 78). 

το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλεσ οι περιοχζσ για τισ οποίεσ ο 

εκπαιδευτικόσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο 

ζχει τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Θ επιλογι τθσ περιοχισ γίνεται με τα βζλθ 

(αριςτερά – δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου είτε με διπλό κλικ πάνω ςτθν 

επικυμθτι περιοχι.  

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 

αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου.  

 

Εικόνα 77 
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Εικόνα 78 

Προςοχή! Σο πεδίο προτίμθςθσ περιοχϊν απόςπαςθσ είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ 

δεν μπορεί να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζνα 

ςχολείο προτίμθςθσ. 

2.3.5.4 Προςόντα 

το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςει τα 

προςόντα του με ελεφκερο κείμενο ςτα ςχετικά πεδία. ε περίπτωςθ που «ζχει κατακζςει 

αίτθςθ και φάκελο δικαιολογθτικϊν για τισ μετακζςεισ ςε Μουςικά ςχολεία το ζτοσ 2016» 

επιλζγει το ςχετικό πεδίο. Επίςθσ ςυμπλθρϊνει το «Πλικοσ ςελίδων που υποβάλλει 

ςυνθμμζνα» με τθ βοικεια των «-» ι «+» ϊςτε να μειϊςει ι να αυξιςει τον αρικμό των 

ςελίδων είτε να ςυμπλθρϊςει το επικυμθτό νοφμερο ςτο αντίςτοιχο πλαίςιο. Σζλοσ, για να 

ςυνεχίςει ςτο επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ ο εκπαιδευτικόσ υποχρεοφται να «Δθλϊςει 

υπεφκυνα ότι ζχει διαβάςει τθν εγκφκλιο των αποςπάςεων και κα αποςτείλει ςτθ 

Διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ τθσ οργανικισ του κζςθσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά.»  (Εικόνα 

79). 
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Εικόνα 79 

 

2.3.5.5 Δικαιολογητικά που Συνυποβάλλονται 

τθν ενότθτα των δικαιολογθτικϊν ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει 

αναλυτικά ποιά δικαιολογθτικά (βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά) κα ςυνυποβάλει με τθν 

αίτθςθ του. Σα είδθ των δικαιολογθτικϊν διαφζρουν ανάλογα με το τφπο τθσ αίτθςθσ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ διακζτει μόνο μία ομάδα δικαιολογθτικϊν. Οι δυνατζσ επιλογζσ τθσ 

κατθγορίασ που παρζχει το ςφςτθμα εμφανίηονται ςε νζο πλαίςιο αν ο εκπαιδευτικόσ 

επιλζξει με αριςτερό κλικ τθν ομάδα δικαιολογθτικϊν (Εικόνα 80). 
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Εικόνα 80 

Παρακάτω αναλφονται οι δυνατζσ επιλογζσ που παρζχει το ςφςτθμα προσ διλωςθ από τον 

εκπαιδευτικό ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ. 

Περιγραφι Δικαιολογθτικών 

 Άλλοσ/ οι τίτλοι ςπουδϊν, όπου ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει τον αρικμό τίτλων 

ςπουδϊν που διακζτει με τθ βοικεια των «–» και «+» ζτςι όπωσ περιγράφθκε 

παραπάνω. 

 Σίτλοσ ςπουδϊν διοριςμοφ 

 Βιογραφικό ςθμείωμα 

 Βεβαίωςθ φοίτθςθσ για απόκτθςθ άλλου τίτλου ςπουδϊν (ςε εξζλιξθ) 

 Σίτλοσ/οι διδακτορικοφ/ων 

 Βεβαίωςθ για εκπόνθςθ διδακτορικοφ (ςε εξζλιξθ) 

 Σίτλοσ/οι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν 

 Βεβαίωςθ φοίτθςθσ για απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν (ςε εξζλιξθ) 

 Πτυχίο/Δίπλωμα Ωδείου 

 Βεβαίωςθ απόδειξθσ καλλιτεχνικισ εμπειρίασ 

 Βεβαίωςθ διδακτικισ εμπειρίασ ςε Μουςικά χολεία 
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 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε ςεμινάριο/α 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε ςυνζδριο/α 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε ςυμπόςιο/α 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε θμερίδα/εσ 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε διθμερίδα/εσ 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε πρόγραμμα/τα 

 Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςε άλλθ/εσ επιμόρφωςθ/εισ 

 Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ/πτυχίο Αγγλικϊν 

 Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ/πτυχίο Γαλλικϊν 

 Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ/πτυχίο Γερμανικϊν 

 Βεβαίωςθ γνϊςθσ άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

 Βεβαίωςθ γνϊςθσ Θ/Τ, όπου αποτελείται από ζνα πτυςςόμενο μενοφ επιλογισ 

δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να επιλζξει βεβαίωςθ Α’ επιπζδου, Β’ 

επιπζδου ι Άλλο. τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει Άλλο εμφανίηεται 

ζνα επιπλζον επίπεδο ςυμπλιρωςθσ ελεφκερου κειμζνου με τθν περιγραφι τθσ 

βεβαίωςθσ. 

 Άλλθ/ εσ βεβαίωςθ/εισ, που αποτελεί πεδίο ελεφκερθσ ςυμπλιρωςθσ κειμζνου αν 

ο εκπαιδευτικόσ δεν καλφψει τισ ανάγκεσ του από τισ παραπάνω βεβαιϊςεισ που 

δίνονται από το ςφςτθμα. 

ε περίπτωςθ που οι παραπάνω επιλογζσ δεν ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ του εκπαιδευτικοφ 

ζχει τθ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ ελεφκερου κειμζνου δθλϊνοντασ τα «Άλλα 

δικαιολογθτικά» που επικυμεί να καταχωρίςει. 

2.3.5.6 Αποθήκευςη - Οριςτική Υποβολή Αίτηςησ 

το τελευταίο βιμα ο εκπαιδευτικόσ αφοφ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 

ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε (Εικόνα 81): 

 «Προςωρινή Αποθήκευςη», αν επικυμεί να επεξεργαςτεί και να ενθμερϊςει 

αργότερα με επιπλζον ςτοιχεία τθν αίτθςθ του. 

 «Οριςτική Καταχώριςη», αν επικυμεί να κάνει οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ του 

χωρίσ να ζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ. 

 

Εικόνα 81 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ επιλζξει «Προςωρινι Αποκικευςθ» ζχει τθ 

δυνατότθτα να επεξεργαςτεί τθν αίτθςθ του όςεσ φορζσ επικυμεί μζχρι τθν οριςτικι 

υποβολι τθσ. ε κάκε προβολι αίτθςθσ ςτο πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ ο εκπαιδευτικόσ 

ενθμερϊνεται με ςχετικό μινυμα «Θ αίτθςθ είναι προςωρινά αποκθκευμζνθ». 
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τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ προχωριςει ςε «Οριςτικι Καταχϊριςθ» υποχρεοφται 

να επιβεβαιϊςει πωσ τα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ ζχουν τθν 

ζννοια υπεφκυνθσ διλωςθσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του Ν. 1599/86 και ψευδισ 

διλωςθ ςυνεπάγεται κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 

του ίδιου νόμου (Εικόνα 82Εικόνα 85).  

 

Εικόνα 82 

Μετά τθν Οριςτική Καταχώριςη, δθλαδι τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, ο 

εκπαιδευτικόσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ. Κατά τθν προβολι τθσ αίτθςθσ 

όλα τα πεδία εμφανίηονται με γκρι χρϊμα και ςχετικό μινυμα ενθμερϊνει τον εκπαιδευτικό 

ςτο πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ αίτθςθσ (Εικόνα 83). 

 

Εικόνα 83 

Προςοχή! Κατά τθν Οριςτική Καταχώριςη, το ςφςτθμα παράγει θλεκτρονικό αρικμό 

πρωτοκόλλου, που αποτελεί μοναδικό αναγνωριςτικό τθσ αίτθςθσ. Για τθ διευκόλυνςθ του 

εκπαιδευτικοφ ο αρικμόσ πρωτοκόλλου μιασ καταχωρθμζνθσ αίτθςθσ εμφανίηεται ςτο 

πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ αίτθςθσ κατά τθν προβολι τθσ (Εικόνα 84). 
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Εικόνα 84 

 

2.4 Ιςτορικό Αιτήςεων 
Επιλζγοντασ το πεδίο «Ιςτορικό Αιτιςεων» από το κεντρικό μενοφ ο εκπαιδευτικόσ 

μεταβαίνει ςε νζα ςελίδα όπου εμφανίηονται με μορφι πίνακα τα βαςικά ςτοιχεία των 

αιτιςεων που ζχει υποβάλει/ αποκθκεφςει προςωρινά (Εικόνα 85). Σα ςτοιχεία κάκε 

αίτθςθσ τα οποία μπορεί να εποπτεφςει ο εκπαιδευτικόσ είναι: 

 Θμ/νια Τποβολισ 

 Θμ/νια Σροποποίθςθσ 

 Σφποσ Αίτθςθσ 

 Διεφκυνςθσ Τποβολισ 

 Βακμίδα 

 Κατάςταςθ Αίτθςθσ 

 Επικφρωςθ 

 Ενζργειεσ  

 

Εικόνα 85 

Σο πεδίο «Κατάςταςθ Αίτθςθσ» δθλϊνει αν μία αίτθςθ είναι ενεργοποιθμζνθ ι όχι είτε 

είναι προςωρινά αποκθκευμζνθ είτε οριςτικά υποβεβλθμζνθ. Αντίςτοιχα το πεδίο 

«Επικφρωςθ» δθλϊνει αν μια αίτθςθ ζχει επικυρωκεί από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ  ι όχι 

. Θ ςτιλθ «Ενζργειεσ» δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να προβεί ςτισ παρακάτω 

επιλογζσ για κάκε αίτθςθ: 

 Προβολι : επιλζγοντασ αυτι τθν ενζργεια ο εκπαιδευτικόσ μεταβαίνει ςτθ 

φόρμα τθσ αίτθςθσ που ζχει ςυμπλθρϊςει είτε για προεπιςκόπθςθ τθσ είτε για 

επεξεργαςία τθσ. 
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 Εξαγωγι ςε PDF : θ ενζργεια αυτι οδθγεί ςτθν παραγωγι του ςχετικοφ αρχείου 

PDF τθσ αίτθςθσ προσ εκτφπωςθ. 

 Απενεργοποίθςθ/ ενεργοποίθςθ : επιλζγοντασ τθν ενζργεια αυτι ο 

εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να ενεργοποιιςει/ απενεργοποιιςει τθν αίτθςθ 

που ζχει υποβάλει είτε αυτι είναι προςωρινά αποκθκευμζνθ είτε αυτι ζχει 

υποβλθκεί οριςτικά . 


