
 

5 Απριλίου 2022 

 

Συνοπτικόσ οδθγόσ αιτιςεων απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν Π.Ε. 
 

Αιτιςεισ απόςπαςθσ από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 

 
Σφμφωνα με τθν εγκφκλιο 38342/E2/04-04-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ. ςτισ 15-04-2021 και ϊρα 15:00 λιγει θ 

προκεςμία υποβολισ αιτιςεων απόςπαςθσ. Οι αιτιςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/). 

Πριν από τθν πρϊτθ υποβολι αίτθςθσ απόςπαςθσ, οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να εγγραφοφν ςτο 
ΟΠΣΥΔ, ϊςτε να αποκτιςουν όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του. Η 
αίτθςθ πρζπει να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα επίςθμα αποδεικτικά ςτοιχεία των κριτθρίων ι 
επικαλοφμενων λόγων απόςπαςθσ. Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να εκδίδουν θλεκτρονικά πιςτοποιθτικά 
οικογενειακισ κατάςταςθσ και εντοπιότθτασ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ https://www.gov.gr/. 

Η αίτθςθ με τθν οριςτικι υποβολι τθσ κεωρείται ότι ζχει υπογραφεί από τον/τθν αιτοφντα/αιτοφςα. 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ δφναται να προεικονίςει/αποκθκεφςει ι/και να εκτυπϊςει αντίγραφο αυτισ ςε μορφι 
pdf με εμφάνιςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ. 

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςθσ από τον εκπαιδευτικό δεν επιτρζπεται: 
α. προςκικθ κριτθρίων ι λόγων απόςπαςθσ 
β. τροποποίθςθ (προςκικεσ ι διαγραφζσ) των προτιμιςεων ΠΥΣΠΕ απόςπαςθσ 
γ. ςυμπλιρωςθ/τροποποίθςθ των πεδίων τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ που αφοροφν ςε προςόντα 

Ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ μπορεί να γίνει, μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ, μζχρι τισ 10-
06-2022. 

Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποςπάςεων οι εκπαιδευτικοί μποροφν, επίςθσ, να υποβάλουν: 
α. ζνςταςθ επί των αποτελεςμάτων εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν. 
β. επανεξζταςθ τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ τουσ, εφόςον δεν αποςπάςτθκαν. 
γ. αίτθςθ ανάκλθςθσ τθσ απόςπαςθσ μζχρι τισ 11-07-2022. 
Η εξζταςθ των περιπτϊςεων β και γ είναι δυνθτικι. 

Ο χρόνοσ απόςπαςθσ δεν κεωρείται ςε καμιά περίπτωςθ υπθρζτθςθ τθσ οργανικισ και επομζνωσ με 
τον χρόνο αυτόν δεν κεμελιϊνεται δικαίωμα μετάκεςθσ. 

Για τισ αποςπάςεισ από ΠΥΣΠΕ ςε ΠΥΣΠΕ οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζγουν μζχρι και 
πζντε (5) προτιμιςεισ ΠΥΣΠΕ. Η αίτθςθ από ΠΥΣΠΕ ςε ΠΥΣΠΕ δεν εξετάηεται ςε περίπτωςθ που 
ικανοποιθκεί αίτθςθ του εκπαιδευτικοφ ςε υπθρεςία/φορζα, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΑΕ. 

Εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςε Πειραματικά Σχολεία εάν αποςπαςτοφν και αναλάβουν υπθρεςία 
ςτθ κζςθ απόςπαςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, αυτι λιγει αυτοδίκαια, ςφμφωνα με τθν παρ. 17 
του άρκρου 19 του ν.4692/2020, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 94 του ν.4812/2021. 
Επιπλζον, δεν ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ για τοποκζτθςθ ςε Πειραματικό Σχολείο και 
υποψθφιότθτα για τθν επιλογι ςε κζςθ Διευκυντι ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δφο ςχολικά ζτθ. 

Οι αποςπάςεισ των εκπαιδευτικϊν των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και 
ΠΕ91 πραγματοποιοφνται ςτθν οικεία βακμίδα, ςτθν οποία ανικει οργανικά ο εκπαιδευτικόσ. Δίνεται όμωσ 
θ δυνατότθτα ςε εκπαιδευτικοφσ αυτϊν των κλάδων τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που επικυμοφν να 
αποςπαςτοφν ςε ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, να περιλάβουν ςτθν αίτθςι τουσ και τθν 
επιλογι «Επικυμϊ απόςπαςθ και ςε πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ». Στθν περίπτωςθ αυτι, επειδι τα ΠΥΣΔΕ 
και ΠΥΣΠΕ ςυμπίπτουν, θ αναγραφι ςυγκεκριμζνου ΠΥΣΔΕ προτίμθςθσ κα λαμβάνεται και ωσ αίτθςθ ςτο 
αντίςτοιχο ΠΥΣΠΕ. Η παραπάνω δυνατότθτα αφορά ςε εκπαιδευτικοφσ, που επικυμοφν να αποςπαςτοφν ςε 

http://takisroumpis.gr/?p=15322
https://opsyd.sch.gr/
https://www.gov.gr/


ςχολεία πρωτοβάκμιασ αρμοδιότθτασ ΠΥΣΠΕ διαφορετικοφ από το αντίςτοιχο ΠΥΣΔΕ τθσ οργανικισ τουσ 
κζςθσ, και όχι ςε εκείνουσ που επικυμοφν να αποςπαςτοφν ςε ςχολεία πρωτοβάκμιασ του αντίςτοιχου 
ΠΥΣΠΕ του ΠΥΣΔΕ οργανικισ τουσ. 

 

Κριτιρια μοριοδότθςθσ 

 Συνολικι υπθρεςία 

 Συνυπθρζτθςθ 

 Εντοπιότθτα 

 Οικογενειακοί λόγοι 

 Σοβαροί λόγοι υγείασ 

 Σπουδζσ (μεταπτυχιακζσ ι για απόκτθςθ άλλου τίτλου Πανεπιςτθμίου ι ΤΕΙ) 
 

Κϊλυμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ  

Κϊλυμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ ζχουν εκπαιδευτικοί που: 

α. είναι ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ 
β. ζχουν αποςπαςτεί με κθτεία 

γ. ζχουν αποςπαςτεί και θ απόςπαςθ αυτι δεν λιγει ζωσ τισ 31-08-2022  

Για τουσ νεοδιόριςτουσ εκπαιδευτικοφσ ιςχφουν τα παρακάτω:  

 Οι εκπαιδευτικοί Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ που δεν ζχουν υπθρετιςει πζντε (5) ζτθ ςε μονάδεσ 
Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δφο ςτθν περιοχι διοριςμοφ τουσ, μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ 
από ΠΥΣΠΕ ςε ΠΥΣΠΕ αποκλειςτικά για τθν Ειδικι Αγωγι. Όςοι δεν ζχουν υπθρετιςει τθν υποχρεωτικι 
διετία ςτθν περιοχι διοριςμοφ τουσ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ από ΠΥΣΠΕ ςε ΠΥΣΠΕ 
μόνο εφόςον ενταχκοφν ςτισ κατ’ εξαίρεςθ περιπτϊςεισ απόςπαςθσ του άρκρου 42 του ν. 4722/2020 
(ειδικζσ κατθγορίεσ απόςπαςθσ).  

 Οι εκπαιδευτικοί Γενικισ Εκπαίδευςθσ που δεν ζχουν υπθρετιςει για δφο (2) ζτθ ςτθν περιοχι 
διοριςμοφ τουσ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ από ΠΥΣΠΕ ςε ΠΥΣΠΕ μόνο εφόςον 
ενταχκοφν ςτισ κατ’ εξαίρεςθ περιπτϊςεισ απόςπαςθσ του άρκρου 42 του ν. 4722/2020 (ειδικζσ 
κατθγορίεσ απόςπαςθσ).  

 Ο χρόνοσ που διανφεται ςτθ κζςθ απόςπαςθσ δεν υπολογίηεται για τθ κεμελίωςθ δικαιϊματοσ 
μετάκεςθσ, εφόςον ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 42 του ν.4722/2020 θ εξαίρεςθ από τθν 
παραμονι ςτθν περιοχι διοριςμοφ για δφο (2) ςχολικά ζτθ αφορά ςτο δικαίωμα απόςπαςθσ και όχι 
μετάκεςθσ. 

        Αιτιςεισ εκπαιδευτικϊν που ζχουν κϊλυμα απόςπαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

 
Αποςπάςεισ κατά προτεραιότθτα  

Οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατθγοριϊν αποςπϊνται από ΠΥΣΠΕ ςε ΠΥΣΠΕ, ςυγκρινόμενοι μόνο 
μεταξφ τουσ: 

 Όςοι ανικουν ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, εκτόσ από τισ γνωματεφςεισ των 

ΚΕΠΑ λαμβάνονται υπόψθ και Γνωματεφςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Υγειονομικισ 

Επιτροπισ, κακϊσ και Ανϊτατθσ Στρατοφ Υγειονομικισ Επιτροπισ (ΑΣΥΕ). 

 Οι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί που ανικουν ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
13 του π.δ. 50/1996, ι ζχουν οι ίδιοι ι οι ςφηυγοί τουσ ποςοςτό αναπθρίασ 75% και άνω, 
ανεξαρτιτωσ πακιςεωσ ι ζχουν τζκνα με αναπθρία 67% και άνω, ανεξαρτιτωσ πακιςεωσ (παρ. 5α 
του άρκρου 62 του ν. 4589/2019, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 42 του ν.4722/2020). Για τισ 
περιπτϊςεισ που απαιτείται ποςοςτό αναπθρίασ οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προςκομίςουν 
πιςτοποιθτικό Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.). 



 Όςοι είναι ςφηυγοι ςτρατιωτικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων, ζνςτολου προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, τθσ ΕΥΠ κακϊσ και 

του προςωπικοφ των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ κακϊσ και κρθςκευτικϊν λειτουργϊν τθσ Ανατολικισ 

Ορκοδόξου Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ (ιερζων και διακόνων) που υπθρετοφν ωσ διδάςκαλοι ι κακθγθτζσ 

οποιαςδιποτε βακμίδασ και με οποιοδιποτε γνωςτικό αντικείμενο ςτθν πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια 

και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κακϊσ και οι ςφηυγοι των ειδικοφ ζνςτολου προςωπικοφ δθμοτικισ 

αςτυνομίασ. 

 Όςοι είναι εκλεγμζνοι περιφερειακοί ςφμβουλοι, διμαρχοι, δθμοτικοί ςφμβουλοι, πρόεδροι και μζλθ 

των δθμοτικϊν και τοπικϊν κοινοτιτων ι εκπρόςωποι τοπικϊν κοινοτιτων. 

 Όςοι είναι ςφηυγοι δικαςτικϊν λειτουργϊν και ςφηυγοι του κφριου προςωπικοφ του ΝΣΚ 

 Όςοι είναι ςφηυγοι μελϊν ΔΕΠ 

 Όςοι είναι ςφηυγοι ιατρικοφ προςωπικοφ του Ε.Σ.Υ., τακτικοφ νοςθλευτικοφ, λοιποφ επιςτθμονικοφ και 

παραϊατρικοφ προςωπικοφ και αντίςτοιχου προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου Φορζων 

Παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που υπθρετοφν ςε περιοχζσ που 

εντάςςονται ςτθ Γ' Ζϊνθ, και ςτισ περιοχζσ που χαρακτθρίηονται άγονεσ και προβλθματικζσ. 

Σε περίπτωςθ που δεν δθλωκεί ωσ πρϊτθ προτίμθςθ το ΠΥΣΠΕ που υφίςταται θ ςυνυπθρζτθςθ δεν 
ιςχφει θ κατά προτεραιότθτα απόςπαςθ. 
 

 
Αποςπάςεισ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ  
 

Εξετάηονται αιτιςεισ απόςπαςθσ:  

 Από τθ Γενικι εκπαίδευςθ ςε δομζσ τθσ ΕΑΕ του ίδιου ΠΥΣΠΕ και το αντίςτροφο  

 Από τθ Γενικι εκπαίδευςθ ςε δομζσ τθσ ΕΑΕ άλλου ΠΥΣΠΕ και το αντίςτροφο 

 Από δομζσ τθσ ΕΑΕ ενόσ ΠΥΣΠΕ ςε δομζσ τθσ ΕΑΕ άλλου ΠΥΣΠΕ 

 Από ΚΕΔΑΣΥ ςε ΚΕΔΑΣΥ τθσ ίδιασ ι άλλθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ 
 

Η εξειδίκευςθ ςτθν ΕΑΕ αποδεικνφεται με: 

 Διδακτορικό Δίπλωμα ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ Σχολικι Ψυχολογία, με βαςικζσ ςπουδζσ ςε ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ, ι 
με αναγνωριςμζνο ωσ ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ ι 

 Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ Σχολικι Ψυχολογία, με βαςικζσ ςπουδζσ ςε ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ, ι με αναγνωριςμζνο ωσ ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ ι 

 Πτυχίο διετοφσ μετεκπαίδευςθσ ςτθν ΕΑΕ των Διδαςκαλείων τθσ θμεδαπισ, ι αναγνωριςμζνο ωσ 
ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ, με βαςικζσ ςπουδζσ ςε ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι με 
αναγνωριςμζνο ωσ ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ ι 

 Πτυχίο ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο ωσ ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ, με 
τουλάχιςτον πενταετι αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία ςτθν ΕΑΕ 

 Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11-Φυςικισ Αγωγισ, πζραν των ανωτζρω, θ εξειδίκευςθ ςτθν ΕΑΕ 
αποδεικνφεται και με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο ωσ αντίςτοιχο 
και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ με κφρια ειδικότθτα ςτθν «ΕΑΕ» ι τθν «Ειδικι Φυςικι Αγωγι» ι τθν 
«Ειδικι Φυςικι Αγωγι-Θεραπευτικι Γυμναςτικι» ι τθν «Προςαρμοςμζνθ Φυςικι Αγωγι» ι τθν 
«Προςαρμοςμζνθ Κινθτικι Αγωγι» ι τθν «Άςκθςθ ςε χρόνιεσ πακιςεισ και Αναπθρία».  

Οι εκπαιδευτικοί που πλθροφν μία από τισ παραπάνω προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτθν ειδικι αγωγι 
μπορεί να αποςπϊνται ςε κζςεισ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόςον ςυμπλθρϊςουν τριετι διδακτικι προχπθρεςία 
ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Τ.Ε., προγράμματα πρϊιμθσ παρζμβαςθσ, προγράμματα παράλλθλθσ ςτιριξθσ και 
παροχισ διδαςκαλίασ ςτο ςπίτι. 

 



Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να επιλζξουν μζχρι και πζντε (5) 
προτιμιςεισ για κάκε ζνα τφπο απόςπαςθσ ςε ΠΥΣΠΕ ι ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Σχολεία Κωφϊν – 
Τυφλϊν.  

Για ΕΕΕΕΚ, από τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
ζχουν μόνο όςοι ανικουν ςτον κλάδο ΠΕ71 και ΠΕ70 με προςόντα ςτθν Ειδικι Αγωγι, οι οποίοι μποροφν να 
επιλζξουν μζχρι και 5 ΕΕΕΕΚ. 

Οι αιτιςεισ απόςπαςθσ για ΚΕΔΑΣΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ, Σχολεία Κωφϊν - Τυφλϊν και ΕΕΕΕΚ δεν 
εξετάηονται ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιθκεί τυχόν αίτθςθ για απόςπαςθ ςε υπθρεςία του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 

Στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δικαίωμα απόςπαςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60/61-Νθπιαγωγϊν ΕΑΕ 
και ΠΕ70/ΠΕ71-Δαςκάλων ΕΑΕ με τουλάχιςτον οκταετι (8) διδακτικι υπθρεςία από τθν οποία τρία (3) 
τουλάχιςτον ζτθ ςτθν Ε.Α.Ε. (άρκρο 15 του ν. 4823/2021). 

Οι αποςπάςεισ ςε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προθγοφνται εκείνων ςε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ. 

Οι αποςπάςεισ ςε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αφοροφν ςε ςχολικό και όχι ςε διδακτικό ζτοσ. 

 

Αποςπάςεισ ςε φορείσ και υπθρεςίεσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Μζχρι τισ 15/04/2022 και ϊρα 15.00, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 38346/E2/04-04-2022, υποβάλλονται 
και οι αιτιςεισ απόςπαςθσ ςε υ π θ ρ ε ς ί ε σ και φ ο ρ ε ί σ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Παιδείασ για 
το ςχολικό ζτοσ 2022-2023. Οι αιτιςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/). Αιτιςεισ που κα αποςταλοφν απευκείασ ςτθν 
υπθρεςία/φορζα απόςπαςθσ, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

Η αίτθςθ απόςπαςθσ υποβάλλεται για ζναν μόνο φορζα ι υπθρεςία του Υπουργείου Παιδείασ. 

Οι αιτιςεισ απόςπαςθσ ςε Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ αφοροφν μόνο ςτθν οικεία βακμίδα, ςτθν οποία 
ανικει οργανικά ο εκπαιδευτικόσ.  

Σε κζςεισ Συντονιςτϊν Εκπαίδευςθσ Προςφφγων αποςπϊνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί για ζνα ςχολικό 
ζτοσ, ςε Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τοποκετοφνται ςε 
κζντρο ι/και δομι φιλοξενίασ τθσ ίδιασ ΠΔΕ. Ο χρόνοσ απόςπαςθσ των ΣΕΠ προςμετράται ωσ χρόνοσ 
διδακτικισ υπθρεςίασ. Αίτθςθ απόςπαςθσ για κζςθ ΣΕΠ μπορεί να υποβλθκεί ανεξάρτθτα από άλλθ αίτθςθ 
απόςπαςθσ για φορζα/υπθρεςία του ΥΠΑΙΘ. 

Μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ από τον εκπαιδευτικό δεν επιτρζπεται:  

 θ προςκικθ κριτθρίων ι δικαιολογθτικϊν  

 θ αλλαγι/τροποποίθςθ των φορζων απόςπαςθσ 

Η αίτθςθ με τθν οριςτικι υποβολι τθσ κεωρείται ότι ζχει υπογραφεί από τον/τθν αιτοφντα/αιτοφςα. 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ δφναται να προεικονίςει/αποκθκεφςει ι/και να εκτυπϊςει αντίγραφο αυτισ ςε μορφι 
pdf με εμφάνιςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ. 

Ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ ςε Φορείσ & Υπθρεςίεσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι εφικτι μόνο μζςω του 
ςυςτιματοσ ΟΠΣΥΔ μζχρι τισ 10 Μαΐου 2022. 

Κατά τθ διαδικαςία αποςπάςεων προθγοφνται οι αποςπάςεισ ςε υπθρεςίεσ και φορείσ του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 
Σε περίπτωςθ ικανοποίθςισ τουσ δεν εξετάηονται λοιπζσ αιτιςεισ απόςπαςθσ (από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ςε 
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ςε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ). 

Αίτθςθ ανάκλθςθσ τθσ απόςπαςθσ ςε Φορείσ και Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Παιδείασ μπορεί να γίνει 
μζχρι τισ 15-06-2022. 

Εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ απόςπαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ.  

Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποςπάςεων οι εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλουν μζςω του 
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ:  

 Ζνςταςθ επί των αποτελεςμάτων εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν, αναφζροντασ 
ςυνοπτικά και με ςαφινεια τουσ λόγουσ υποβολισ τθσ.  

http://takisroumpis.gr/?p=15326
https://opsyd.sch.gr/


 Επανεξζταςθ τθσ αίτθςισ τουσ. 

 Δεν επιτρζπεται αλλαγι/τροποποίθςθ των υπθρεςιϊν/φορζων απόςπαςθσ. 

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


