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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΑΙΣΗΕΩΝ ΑΠΟΠΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. 

 ΑΠΟ Π.Τ..Π.Ε. Ε Π.Τ..Π.Ε., Ε ΔΟΜΕ Ε.Α.Ε./Κ.Ε..Τ.  

ΚΑΙ Ε ΦΟΡΕΙ/ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ Τ.ΠΑΙ.Θ.  

 
ΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟΠΑΗ ΑΠΟ ΠΤΠΔ Δ ΠΤΠΔ 

 
 χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 44229/E2/16-04-2021 ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ. ζηηο 27-04-2021 θαη ώξα 15:00 ιήγεη ε 

πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ απόζπαζεο. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο (ΟΠΤΔ) ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/). 

 

 Πξηλ ηελ πξώηε ππνβνιή αίηεζεο απόζπαζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζην ΟΠΤΔ, 

ψζηε λα απνθηήζνπλ φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ. Η αίηεζε 

πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη απφ ηα απαξαίηεηα επίζεκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ θξηηεξίσλ ή επηθαινχκελσλ 

ιφγσλ απφζπαζεο. 

 

 Η αίηεζε κε ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο ζεωξείηαη όηη έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ/ηελ αηηνχληα/αηηνχζα. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο δχλαηαη λα πξνεηθνλίζεη/απνζεθεχζεη ή/θαη λα εθηππψζεη αληίγξαθν απηήο ζε κνξθή pdf κε 

εκθάληζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο. 

 

 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δελ επηηξέπεηαη: 

α) πξνζζήθε θξηηεξίσλ ή ιφγσλ απφζπαζεο 

β) ηξνπνπνίεζε (πξνζζήθεο ή δηαγξαθέο) ησλ πξνηηκήζεσλ ΠΤΠΕ απφζπαζεο 

γ) ζπκπιήξσζε/ηξνπνπνίεζε ησλ πεδίσλ ηεο αίηεζεο απφζπαζεο πνπ αθνξνχλ ζε πξνζφληα 

 

 Αλάθιεζε ηεο αίηεζεο απόζπαζεο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κέρξη ηηο 24-05-

2021.  

 
 Μεηά ηελ αλαθνίλωζε ηωλ απνζπάζεωλ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ππνβάινπλ, κέζω ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο θαη εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξώλ, έλζηαζε επί ησλ 

απνηειεζκάησλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν ππνβάιινληαη θαη επαλεμεηάζεηο αηηήζεωλ απόζπαζεο κε δπλαηφηεηα 

αιιαγήο/ηξνπνπνίεζεο ηωλ πξνηηκήζεωλ ΠΤΠΕ. 

 

 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνζπάζεσλ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ, επίζεο, λα ππνβάινπλ: 

  

α. αίηεζε αλάθιεζεο ηεο απόζπαζήο ηνπο κέρξη 09-07-2021, αλαθέξνληαο ζπλνπηηθά θαη κε ζαθήλεηα 

ηνπο ιφγνπο ππνβνιήο ηεο. 

β. λέα αίηεζε γηα απόζπαζε από ΠΤΠΕ ζε ΠΤΠΕ, εθφζνλ δελ είραλ ππνβάιεη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ 

ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ. Η εμέηαζε απηώλ ηωλ αηηήζεωλ είλαη δπλεηηθή - Υεηξόγξαθεο αηηήζεηο 

απόζπαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

 Ο ρξόλνο απόζπαζεο δελ ζεωξείηαη ζε θακηά πεξίπηωζε ππεξέηεζε ηεο νξγαληθήο θαη επνκέλωο κε 

ηνλ ρξόλν απηόλ δελ ζεκειηώλεηαη δηθαίωκα κεηάζεζεο. 
 

 Γηα ηηο απνζπάζεηο από ΠΤΠΕ ζε ΠΤΠΕ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ κέρξη 

θαη πέληε πξνηηκήζεηο ΠΤΠΕ. Η αίηεζε απφ ΠΤΠΕ ζε ΠΤΠΕ δελ εμεηάδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηεζεί αίηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ππεξεζία/θνξέα, ΚΕΤ, ΜΕΑΕ. 

 

http://takisroumpis.gr/
mailto:takisroumpis@yahoo.gr
http://takisroumpis.gr/?p=13174
https://opsyd.sch.gr/


 

 

 Εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύλ ζε Πεηξακαηηθά ρνιεία εάλ απνζπαζηνχλ θαη αλαιάβνπλ ππεξεζία ζηε 

ζέζε απφζπαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, απηή ιήγεη απηνδίθαηα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 17 ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ λ.4692/2020. Επηπιένλ, δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηνπνζέηεζε ζε 

Πεηξακαηηθφ ρνιείν θαη ππνςεθηφηεηα γηα ηελ επηινγή ζε ζέζε Δηεπζπληή ΠΕΘ.. γηα ηα επφκελα δχν 

ζρνιηθά έηε. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 
 

1) πλνιηθή ππεξεζία 

2) πλππεξέηεζε 

3) Εληνπηόηεηα 

4) Οηθνγελεηαθνί ιόγνη 

5) νβαξνί ιόγνη πγείαο 

6) πνπδέο (κεηαπηπρηαθέο ή γηα απόθηεζε άιινπ ηίηινπ Παλεπηζηεκίνπ ή ΣΕΙ) 

 

ΚΩΛΤΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟΠΑΗ 
 

 Κψιπκα ππνβνιήο αίηεζεο απφζπαζεο έρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ: 
 

α) είλαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο 

β) έρνπλ απνζπαζηεί κε ζεηεία 

γ) έρνπλ απνζπαζηεί θαη ε απφζπαζε απηή δελ ιήγεη έσο ηηο 31-08-2021  

δ) δηνξίζηεθαλ κε ηελ Τ.Α. 106410/Ε1/17-8-2020 (ΦΕΚ 1289/2020 - λενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί Εηδηθήο 

Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο) θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4722/2020 (εηδηθέο 

θαηεγνξίεο). 

 

ΑΠΟΠΑΔΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 
 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ παξαθάησ θαηεγνξηψλ απνζπώληαη από ΠΤΠΕ ζε ΠΤΠΕ, ζπγθξηλόκελνη κόλν 

κεηαμύ ηνπο, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: 
 

α) Όζνη αλήθνπλ ζε εηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο. 

β) Είλαη ζχδπγνη ζηξαηησηηθψλ ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ, έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο-Ειιεληθήο Αθηνθπιαθήο, ηεο ΕΤΠ θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο θαζψο θαη ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ηεο Αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ Εθθιεζίαο 

ηεο Ειιάδνο (ηεξέσλ θαη δηαθφλσλ) πνπ ππεξεηνχλ σο δηδάζθαινη ή θαζεγεηέο νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο θαη 

κε νπνηνδήπνηε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

θαζψο θαη νη ζχδπγνη ησλ εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 

γ) Είλαη εθιεγκέλνη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη, δήκαξρνη, δεκνηηθνί ζχκβνπινη, πξφεδξνη θαη κέιε ησλ 

δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ή εθπξφζσπνη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. 

δ) Είλαη ζχδπγνη δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ζχδπγνη ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΝΚ 

ε) Είλαη ζχδπγνη κειψλ ΔΕΠ 

ζη) Είλαη ζχδπγνη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ε..Τ., ηαθηηθνχ λνζειεπηηθνχ, ινηπνχ επηζηεκνληθνχ θαη 

παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ Φνξέσλ 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Φ.Π.Τ.Τ.Κ.Α.), πνπ ππεξεηνχλ ζε πεξηνρέο πνπ 

εληάζζνληαη ζηε Γ' Ζψλε, θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη άγνλεο θαη πξνβιεκαηηθέο. 

 

ΑΠΟΠΑΔΙ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
 

 Εμεηάδνληαη αηηήζεηο απφζπαζεο: 

  

1) Από ηε Γεληθή εθπαίδεπζε ζε δνκέο ηεο ΕΑΕ ηνπ ίδηνπ ΠΤΠΕ  

2) Από ηε Γεληθή εθπαίδεπζε ζε δνκέο ηεο ΕΑΕ άιινπ ΠΤΠΕ  

3) Από δνκέο ηεο ΕΑΕ ελόο ΠΤΠΕ ζε δνκέο ηεο ΕΑΕ άιινπ ΠΤΠΕ 

4) Από ΚΕΤ ζε ΚΕΤ ηεο ίδηαο ή άιιεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο Εθπαίδεπζεο 

 

 Η εμεηδίθεπζε ζηελ ΕΑΕ απνδεηθλχεηαη κε: 

 



 

 

α) Δηδαθηνξηθφ Δίπισκα ζηελ ΕΑΕ ή ζηε ρνιηθή Ψπρνινγία, κε βαζηθέο ζπνπδέο ζε ΑΕΘ ηεο εκεδαπήο, ή 

κε αλαγλσξηζκέλν σο ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

β) Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ ΕΑΕ ή ζηε ρνιηθή Ψπρνινγία, κε βαζηθέο ζπνπδέο ζε ΑΕΘ ηεο 

εκεδαπήο, ή κε αλαγλσξηζκέλν σο ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

γ) Πηπρίν δηεηνχο κεηεθπαίδεπζεο ζηελ ΕΑΕ ησλ Δηδαζθαιείσλ ηεο εκεδαπήο, ή αλαγλσξηζκέλν σο ηζφηηκν 

θαη αληίζηνηρν πηπρίν ηεο αιινδαπήο, κε βαζηθέο ζπνπδέο ζε ΑΕΘ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο 

ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν πηπρίν ηεο αιινδαπήο ή 

δ) Πηπρίν ΑΕΘ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν πηπρίν ηεο αιινδαπήο, κε 

ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζηελ ΕΑΕ 

ε) Εηδηθά γηα ηνλ θιάδν ΠΕ11-Φπζηθήο Αγσγήο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε εμεηδίθεπζε ζηελ ΕΑΕ 

απνδεηθλχεηαη θαη κε πηπρίν ΣΕΦΑΑ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη 

ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε θχξηα εηδηθφηεηα ζηελ «ΕΑΕ» ή ηελ «Εηδηθή Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ 

«Εηδηθή Φπζηθή Αγσγή-Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή» ή ηελ «Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ 

«Πξνζαξκνζκέλε Κηλεηηθή Αγσγή» ή ηελ «Άζθεζε ζε ρξφληεο παζήζεηο θαη Αλαπεξία». 

 

 Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο απφζπαζεο, νη εθπαηδεπηηθνί δχλαληαη λα επηιέμνπλ κέρξη θαη πέληε (5) 

πξνηηκήζεηο γηα θάζε έλα ηχπν απφζπαζεο ζε ΠΤΠΕ ή ΠΤΔΕ γηα ΜΕΑΕ, ΚΕΤ, ρνιεία Κσθψλ – 

Σπθιψλ. Γηα ΕΕΕΕΚ, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, δηθαίσκα ππνβνιήο 

αίηεζεο έρνπλ κφλν φζνη αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ΠΕ70 κε πξνζφληα ζηελ Εηδηθή Αγσγή, νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ κέρξη θαη 5 ΕΕΕΕΚ. 

 

 Οη λενδηνξηδόκελνη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Π.Δ.50/1996 ή ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Δ.56/2001, αληίζηνηρα, θαζψο θαη φζνη έρνπλ, νη ίδηνη ή 

νη ζχδπγνί ηνπο, πνζνζηφ αλαπεξίαο 75% θαη άλσ αλεμαξηήησο παζήζεσο ή έρνπλ ηέθλα κε αλαπεξία 

67% θαη άλσ, αλεμαξηήησο παζήζεσο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε απόζπαζεο απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ Εηδηθή Αγωγή. 

 

 Οη αηηήζεηο απόζπαζεο γηα ΚΕΤ, ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ γηα ΜΕΑΕ, ρνιεία Κσθψλ - Σπθιψλ θαη ΕΕΕΕΚ 

δελ εμεηάδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηεζεί ηπρφλ αίηεζε γηα απφζπαζε ζε ππεξεζία ηνπ ΤΠΑΘΘ. 

 

 Οη απνζπάζεηο ζε ΚΕΤ πξνεγνύληαη εθείλσλ ζε ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ γηα ΜΕΑΕ θαη ΕΕΕΕΚ. 

 

ΑΠΟΠΑΔΙ Δ ΦΟΡΔΙ & ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ Τ.ΠΑΙ.Θ. 
 

 Μέρξη ηηο 27/04/2021 θαη ώξα 15.00, ζύκθωλα κε ηελ εγθύθιην 44260/E2/16-04-2021, ππνβάιινληαη 

θαη νη αηηήζεηο απόζπαζεο ζε π π ε ξ ε ζ ί ε ο θαη θ ν ξ ε ί ο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

γηα ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022. 

 

 Η αίηεζε απφζπαζεο ππνβάιιεηαη γηα έλαλ κόλν θνξέα ή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 

 Μεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δελ επηηξέπεηαη:  

α) ε πξνζζήθε θξηηεξίσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ  

β) ε αιιαγή/ηξνπνπνίεζε ησλ θνξέσλ απφζπαζεο  

 

 Η αίηεζε, κε ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο, ζεσξείηαη φηη έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ αηηνχληα. 

 

 Αλάθιεζε ηεο αίηεζεο απόζπαζεο ζε Φνξείο & Τπεξεζίεο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. είλαη εθηθηή κόλν κέζω ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΟΠΤΔ κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ 2021. 

 

 Καηά ηε δηαδηθαζία απνζπάζεωλ πξνεγνύληαη νη απνζπάζεηο ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ.. 

ε πεξίπησζε ηθαλνπνίεζήο ηνπο δελ εμεηάδνληαη ινηπέο αηηήζεηο απφζπαζεο (απφ ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ζε 

ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ, ζε ΜΕΑΕ/ΚΕΤ). 

 

 Αίηεζε αλάθιεζεο ηεο απόζπαζεο ζε Φνξείο θαη Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κπνξεί λα γίλεη 

κέρξη ηηο 09-07-2021. 
 
 

Σάθεο Ρνπκπήο 

ηέσο Αηξεηφο Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αζήλαο 

κε ηε Δεκνθξαηηθή πλεξγαζία Εθπαηδεπηηθψλ Π.Ε. 

http://takisroumpis.gr/?p=13177

