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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
------Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
Α/θμια:
Πληροφορίες:
Γ. Μπουζιάνη
 2103442467
Αικ. Σαραντοπούλου
 2103442467
Α. Μαρούση
 2103442120
e-mail :
ppe3@minedu.gov.gr
Β/θμια:
Πληροφορίες :
Α. Δημακοπούλου
Ε. Κόκκορα
Ε. Μπακιρτζή
Π. Μπεκρή
Ε. Μπιγέρη
Θ. Ρηγοπούλου
Π. Ρωσσέτη
Ν. Φιλιππόπουλος
Α. Φραϊδάκη
e-mail :

Βαθμός Ασφαλείας:
Βαθμός Προτερ.:
Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι, 2-7-2018
Αρ. Πρωτ.: 110303/E2

ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
KOIN: Περιφερειακές Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

 2103442278
 2103442256
 2103442126
 2103442750
 2103442280
 2103442253
 2103442116
 2103443292
 2103442235
dprb@minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης
αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19.
Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50692/Ε2/27-3-2018 εγκύκλιος με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το
διδακτικό έτος 2018-2019»(ΑΔΑ:Ψ3Μ94653ΠΣ-0ΥΝ).

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό και μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), Μουσικά και
Καλλιτεχνικά Σχολεία και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό
σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό:
Α) Από τη Δευτέρα 2/7/2018 μέχρι και την Παρασκευή 6/7/2018 για την υποβολή ενστάσεων.
Β) Από τη Δευτέρα 2/7/2018 μέχρι και την Τρίτη 14/8/2018 για την υποβολή:


Επανεξέτασης αίτησης απόσπασης με δυνατότητα τροποποίησης των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης.

ΑΔΑ: Ω3ΛΗ4653ΠΣ-ΞΓΙ
Σε περίπτωση μεταβολής των μοριοδοτούμενων στοιχείων απόσπασης σε σχέση με την αρχική
καταχωρηθείσα αίτηση λόγω μεταβολής των κριτηρίων απόσπασης (π.χ. γέννηση τέκνου κ.ο.κ.), οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά,
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο θα αναφέρουν το συγκεκριμένο λόγο μεταβολής της
μοριοδότησής τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Ακολούθως οι Διευθύνσεις θα
προβαίνουν σε αλλαγή των στοιχείων της αίτησης, εφόσον αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εξεταστεί η αίτησή τους αλλά εμφανίζεται ως απενεργοποιημένη
στο ΟΠΣΥΔ, θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
ppe3@minedu.gov.gr (για την Α/θμια) και dprb@minedu.gov.gr (για τη Β/θμια) προκειμένου να
ενεργοποιηθεί η αίτησή τους.
 Τροποποίησης απόσπασης. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη αποσπαστεί δύνανται να αιτηθούν
τροποποίηση απόσπασης, ζητώντας την επανεξέταση της αίτησης τους και δηλώνοντας έως και 5
προτιμήσεις.
Η τροποποίηση απόσπασης αφορά στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε
ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ).
Είναι αυτονόητο ότι το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ/ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) αρχικής απόσπασης δεν μπορεί να
δηλωθεί εκ νέου και ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης της αίτησης επανεξέτασης ισχύει η αρχική
απόφαση απόσπασης.
 Νέων αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 50692/Ε2/27-3-2018
εγκύκλιο αποσπάσεων.
Ο έλεγχος και η επικύρωση των αιτήσεων αυτών από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. θα γίνει από 16/8 έως
21/8/2018.
Γ) Από τη Δευτέρα 2/7/2018 μέχρι και την Παρασκευή 24/8/2018 για την υποβολή ανάκλησης
απόσπασης όπου θα πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος
ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

Για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς τους
στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr) και να επιλέξουν από το μενού την ενέργεια που
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν (Ιστορικό αιτήσεων  Ενέργειες  Επιλογές αίτησης).
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τροποποιήσουν τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης τους θα
πρέπει να επιλέξουν επανεξέταση της αίτησης τους (Επιλογές Αίτησης  Επανεξέταση) και στη συνέχεια
να προβούν σε αλλαγή των περιοχών προτίμησής τους (Επιλογές Αίτησης  Τροποποίηση περιοχών
προτίμησης).

Επισημαίνεται εκ νέου ότι:
Οι τροποποιήσεις και οι νέες αιτήσεις απόσπασης αφορούν αποκλειστικά στις αποσπάσεις από
ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ).
Οι ενστάσεις, οι επανεξετάσεις και οι ανακλήσεις αφορούν στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ,
ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ
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Εσωτερική Διανομή:
1. Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήματα Α΄& Β΄
(ψηφιακά σε μορφή pdf)
2. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανάπτυξης Εφαρμογών –
Τμήμα Β΄ Εφαρμογών Κινητικότητας & Εξέλιξης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.

