
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές των σχολικών μονάδων  όπως ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς 

αρμοδιότητας τους ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της 

διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2018-2019,  

κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, 

να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2018-2019, για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 

α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, 

β) σε ΚΕΔΔΥ, 

γ) σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, 

δ) σε Μουσικά Σχολεία, 

ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και 

στ) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 

και τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να 

αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία 

Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και 

σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά 

το σχολικό έτος 2018-19. 

Επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητο πριν την υποβολή της αίτησης και για την αποφυγή 

λαθών στα εξής:    

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/ 

2. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 28-03-2018 μέχρι 10-04-2018 και ώρα 15.00, 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν για την υποβολή της 

αίτησης όλο το χρονικό περιθώριο  από σήμερα μέχρι και 10-04-2018 και όχι τις τελευταίες ημέρες.  

3. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των 

κριτηρίων ή επικαλούμενων λόγων απόσπασης. Οι εκπαιδευτικοί, υποβάλλοντας την αίτηση και 

πριν την «Οριστική Καταχώριση», πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα 

δικαιολογητικά στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 

200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο,  

4. Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο που 

επισυνάπτεται. 

Πληροφορίες:  κ. Αρσενιάδης, 2431046454 

  κ. Ζαμπάκη, 2431046473 


