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1. Ειςαγωγή 

Η 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 ωρομιςκίουσ 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 Απόφαςθ. 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 «Αναπληρωτή/ Ωρομιςθίου 
Εκπαιδευτικού» 

Με τθν ειςαγωγι του εκπαιδευτικοφ (μόνιμοι, μθ μόνιμοι) 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 

2.1 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 μθ μόνιμο προςωπικό ςχετικά με τισ αιτιςεισ (Εικόνα 3) 

είναι: 

 Αναπλθρωτι 

 Ωρομιςκίου 

 Αναπλθρωτι ΜΕΑΕ 

 Ωρομιςκίου ΜΕΑΕ 

 Αναπλθρωτι ςε Μουςικά χολεία 

 Ωρομιςκίου ςε Μουςικά χολεία 

 

 

Εικόνα 3 
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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.  

Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων ο εκπαιδευτικόσ ενθμερϊνεται με ςχετικό μινυμα για 
τυχόν παραλιψεισ του ςε υποχρεωτικά πεδία (Εικόνα 4). Προκειμζνου να προχωριςει ςε 
επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ ι ςτθν αποκικευςθ αυτισ πρζπει να ςυμπλθρϊςει/ διορκϊςει 
τα αντίςτοιχα πεδία. 

 

 

Εικόνα 4 

 

Αν ο χριςτθσ δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ κάποιασ αίτθςθσ επιλζγοντασ κάποιο είδοσ από 
το μενοφ «Αιτιςεισ», ενθμερϊνεται με ςχετικό μινυμα (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5 

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 το ΑΦΜ, το επϊνυμο 
και το όνομα του αιτοφντα, κακϊσ επίςθσ ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αίτθςθσ (Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6 
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2.1.1 Αίτηςη Αναπληρωτή 

2.1.1.1 Επιλογό Βαθμύδασ 

Σο πρϊτο βιμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ αφορά ςτθ «Επιλογι Βακμίδασ» που επικυμεί 
να υποβάλει ο εκπαιδευτικόσ τθν αίτθςθ του (Εικόνα 7). 

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 7 

 

2.1.1.2 Προςωπικϊ Στοιχεύα 

το ςυγκεκριμζνο βιμα εμφανίηονται τα «Προςωπικά τοιχεία» του εκπαιδευτικοφ 
(Προςωπικά, Επικοινωνία). Σα ςτοιχεία αυτά εμφανίηονται προ-ςυμπλθρωμζνα ςτθν αρχικι 
ςελίδα τθσ αίτθςθσ ζτςι όπωσ ζχουν καταχωριςτεί και ςτον προςωπικό φάκελο του 
εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 8).  

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 8 

Σα πεδία τθσ φόρμασ αυτισ 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.  

Αν ο εκπαιδευτικόσ παρατθριςει κάποιο ςφάλμα ςτα πεδία αυτά, 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 9). 

 

Εικόνα 9 

 

2.1.1.3 Διαχεύριςη Κλϊδων 

Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ελζγξει τα προςωπικά του ςτοιχεία, το επόμενο βιμα είναι θ 
«Διαχείριςθ Κλάδων» για τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ. τθν ενότθτα αυτι υπάρχουν δφο 
πλαίςια. 
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το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλοι οι κλάδοι του εκπαιδευτικοφ για 
τουσ οποίουσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει 
τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Η επιλογι του κλάδου γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – 

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

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου (Εικόνα 10).  

 

Εικόνα 10 

Όταν επιλεχκοφν οι κλάδοι από τον εκπαιδευτικό κάτω από τα πλαίςια εμφανίηεται 
ενθμερωτικόσ πίνακασ με κάποια βαςικά ςτοιχεία του κλάδου. 

Προςοχή! Σο πεδίο διαχείριςθσ κλάδων είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί να 
προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζναν κλάδο.  

2.1.1.4 Πρόςληψη ωσ Αναπληρωτόσ και παραμονό ςε Ιδιωτικό Σχολεύο 

τθν ενότθτα αυτι ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία «Πρόςλθψθσ Αναπλθρωτι ςε 
Ιδιωτικό χολείο» ανά ςχολικό ζτοσ (Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11 
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2.1.1.5 Περιοχϋσ Προτύμηςησ 

τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ περιοχϊν 
προτίμθςθσ. 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. Η επιλογι τθσ περιοχισ γίνεται με τα 
βζλθ (αριςτερά – δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου είτε με διπλό κλικ πάνω ςτθν 
επικυμθτι περιοχι (Εικόνα 12).  

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου.  

 

Εικόνα 12 

Σο ςφςτθμα υλοποιεί τισ διαδικαςίεσ και τουσ περιοριςμοφσ που ορίηει θ εγκφκλιοσ τθσ 
κάκε αίτθςθσ. Πριν τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ενότθτασ αυτισ επιβάλλεται ο εκπαιδευτικόσ να 
ζχει κατανοιςει πλιρωσ όςα αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο τθσ αίτθςθσ και αφοροφν ςτθ 
διλωςθ των περιοχϊν προτίμθςθσ  

Ανάλογα με τθν εκάςτοτε εγκφκλιο κάτω από τα πλαίςια περιοχϊν προτίμθςθσ υπάρχει 
ενδεχόμενο διλωςθσ επιπλζον περιοχϊν (Εικόνα 13).  

 

Εικόνα 13 

Προςοχή! Σο πεδίο προτίμθςθσ περιοχϊν είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί 
να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζνα ςχολείο 
προτίμθςθσ. 
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2.1.1.6 Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώςει των ςυνεπειών του ϊρθρου 8 του 
Ν.1599/86 

το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τα 
ςτοιχεία που τον αφοροφν (Εικόνα 14). 

 

Εικόνα 14 

2.1.1.7 Καταχώριςη Αύτηςησ 

το τελευταίο βιμα ο εκπαιδευτικόσ αφοφ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 
ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε «Καταχϊριςθ Αίτθςθσ» ϊςτε να τθν υποβάλει. Ο 
εκπαιδευτικόσ ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδιποτε επικυμεί τα ςτοιχεία τθσ 
αίτθςθσ του ΕΝΣΟ ΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ που κα χορθγθκεί. 

Προςοχή! Κατά τθν πρϊτθ Καταχϊριςθ τθσ αίτθςθσ 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 15). 

 

Εικόνα 15 

2.1.2 Αίτηςη Ωρομιςθίου 

2.1.2.1 Επιλογό Βαθμύδασ 

Σο πρϊτο βιμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ αφορά ςτθ «Επιλογι Βακμίδασ» που επικυμεί 
να υποβάλει ο εκπαιδευτικόσ τθν αίτθςθ του (Εικόνα 16). 

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 16 

 

2.1.2.2 Προςωπικϊ Στοιχεύα 

το ςυγκεκριμζνο βιμα εμφανίηονται τα «Προςωπικά τοιχεία» του εκπαιδευτικοφ 
(Προςωπικά, Επικοινωνία). Σα ςτοιχεία αυτά εμφανίηονται προ-ςυμπλθρωμζνα ςτθν αρχικι 
ςελίδα τθσ αίτθςθσ ζτςι όπωσ ζχουν καταχωριςτεί και ςτον προςωπικό φάκελο του 
εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 17).  

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 17 

Σα πεδία τθσ φόρμασ αυτισ 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.  
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Αν ο εκπαιδευτικόσ παρατθριςει κάποιο ςφάλμα ςτα πεδία αυτά, 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 18). 

 

Εικόνα 18 

 

2.1.2.3 Διαχεύριςη Κλϊδων 

Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ελζγξει τα προςωπικά του ςτοιχεία, το επόμενο βιμα είναι θ 
«Διαχείριςθ Κλάδων» για τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ. τθν ενότθτα αυτι υπάρχουν δφο 
πλαίςια. 

το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλοι οι κλάδοι του εκπαιδευτικοφ για 
τουσ οποίουσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει 
τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Η επιλογι του κλάδου γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – 

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

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου (Εικόνα 19).  
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Εικόνα 19 

Όταν επιλεχκοφν οι κλάδοι από τον εκπαιδευτικό κάτω από τα πλαίςια εμφανίηεται 
ενθμερωτικόσ πίνακασ με κάποια βαςικά ςτοιχεία του κλάδου. 

Προςοχή! Σο πεδίο διαχείριςθσ κλάδων είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί να 
προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζναν κλάδο.  

2.1.2.4 Περιοχϋσ Προτύμηςησ 

τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ περιοχϊν 
προτίμθςθσ αφοφ αρχικά επιλζξει τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία 
επικυμεί να προςλθφκεί. 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. Η επιλογι τθσ περιοχισ 
γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου είτε με διπλό κλικ 
πάνω ςτθν επικυμθτι περιοχι (Εικόνα 20).  

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου.  
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Εικόνα 20 

Σο ςφςτθμα υλοποιεί τισ διαδικαςίεσ και τουσ περιοριςμοφσ που ορίηει θ εγκφκλιοσ τθσ 
κάκε αίτθςθσ. Πριν τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ενότθτασ αυτισ επιβάλλεται ο εκπαιδευτικόσ να 
ζχει κατανοιςει πλιρωσ όςα αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο τθσ αίτθςθσ και αφοροφν ςτθ 
διλωςθ των περιοχϊν προτίμθςθσ  

Προςοχή! Σο πεδίο προτίμθςθσ περιοχϊν είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί 
να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζνα ςχολείο 
προτίμθςθσ. 

2.1.2.5 Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώςει των ςυνεπειών του ϊρθρου 8 του 
Ν.1599/86 

το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία τθσ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ που τον αφοροφν (Εικόνα 21). 

 

Εικόνα 21 

2.1.2.6 Καταχώριςη Αύτηςησ 

το τελευταίο βιμα ο εκπαιδευτικόσ αφοφ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 
ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε «Καταχϊριςθ Αίτθςθσ» ϊςτε να τθν υποβάλει. Ο 
εκπαιδευτικόσ ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδιποτε επικυμεί τα ςτοιχεία τθσ 
αίτθςθσ του ΕΝΣΟ ΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ που κα χορθγθκεί. 

Προςοχή! Κατά τθν πρϊτθ Καταχϊριςθ τθσ αίτθςθσ το ςφςτθμα παράγει θλεκτρονικό 
αρικμό πρωτοκόλλου, που αποτελεί μοναδικό αναγνωριςτικό τθσ αίτθςθσ. Για τθ 
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διευκόλυνςθ του εκπαιδευτικοφ ο αρικμόσ πρωτοκόλλου μιασ καταχωρθμζνθσ αίτθςθσ 
εμφανίηεται ςτο πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ τθσ αίτθςθσ κατά τθν προβολι τθσ (Εικόνα 22). 

 

Εικόνα 22 

 

2.1.3 Αίτηςη Αναπληρωτή ΣΜΕΑΕ  

2.1.3.1 Επιλογό Βαθμύδασ 

Σο πρϊτο βιμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ αφορά ςτθ «Επιλογι Βακμίδασ» που επικυμεί 
να υποβάλει ο εκπαιδευτικόσ τθν αίτθςθ του (Εικόνα 23). 

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 23 

 

2.1.3.2 Προςωπικϊ Στοιχεύα 

το ςυγκεκριμζνο βιμα εμφανίηονται τα «Προςωπικά τοιχεία» του εκπαιδευτικοφ 
(Προςωπικά, Επικοινωνία, Λοιπά τοιχεία). Σα ςτοιχεία αυτά εμφανίηονται προ-

ςυμπλθρωμζνα ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ αίτθςθσ ζτςι όπωσ ζχουν καταχωριςτεί και ςτον 
προςωπικό φάκελο του εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 17).  

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 24 

Σα πεδία τθσ φόρμασ αυτισ 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.  

Αν ο εκπαιδευτικόσ παρατθριςει κάποιο ςφάλμα ςτα πεδία αυτά, 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 25). 

 

Εικόνα 25 
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2.1.3.3 Διαχεύριςη Κλϊδων 

Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ελζγξει τα προςωπικά του ςτοιχεία, το επόμενο βιμα είναι θ 
«Διαχείριςθ Κλάδων» για τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ. τθν ενότθτα αυτι υπάρχουν δφο 
πλαίςια. 

το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλοι οι κλάδοι του εκπαιδευτικοφ για 
τουσ οποίουσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει 
τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Η επιλογι του κλάδου γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – 

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

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου (Εικόνα 26).  

 

Εικόνα 26 

Όταν επιλεχκοφν οι κλάδοι από τον εκπαιδευτικό κάτω από τα πλαίςια εμφανίηεται 
ενθμερωτικόσ πίνακασ με κάποια βαςικά ςτοιχεία του κλάδου. 

Προςοχή! Σο πεδίο διαχείριςθσ κλάδων είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί να 
προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζναν κλάδο.  

2.1.3.4 Πρόςληψη ωσ Αναπληρωτόσ και παραμονό ςε Ιδιωτικό Σχολεύο 

τθν ενότθτα αυτι ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία «Πρόςλθψθσ Αναπλθρωτι ςε 
Ιδιωτικό χολείο» ανά ςχολικό ζτοσ (Εικόνα 27). 
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Εικόνα 27 

2.1.3.5 Περιοχϋσ Προτύμηςησ 

τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ περιοχϊν 
προτίμθςθσ. 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. Η επιλογι τθσ περιοχισ γίνεται με τα 
βζλθ (αριςτερά – δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου είτε με διπλό κλικ πάνω ςτθν 
επικυμθτι περιοχι (Εικόνα 12).  

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου.  

 

Εικόνα 28 

Σο ςφςτθμα υλοποιεί τισ διαδικαςίεσ και τουσ περιοριςμοφσ που ορίηει θ εγκφκλιοσ τθσ 
κάκε αίτθςθσ. Πριν τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ενότθτασ αυτισ επιβάλλεται ο εκπαιδευτικόσ να 
ζχει κατανοιςει πλιρωσ όςα αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο τθσ αίτθςθσ και αφοροφν ςτθ 
διλωςθ των περιοχϊν προτίμθςθσ  

Προςοχή! Σο πεδίο προτίμθςθσ περιοχϊν είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί 
να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζνα ςχολείο 
προτίμθςθσ. 
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2.1.3.6 ΚΕΔΔΥ  Προτύμηςησ 

τθν ενότθτα αυτι ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ ΚΕΔΔΤ προτίμθςθσ ςτθν 
περίπτωςθ που ζχει επιλζξει ζναν από τουσ ςχετικοφσ κλάδουσ (ΠΕ60.50, ΠΕ70.50, ΠΕ61, 

ΠΕ71, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ11.01). το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλα 
τα ΚΕΔΔΤ για τα οποία ο εκπαιδευτικόσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο 
ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Η επιλογι τθσ περιοχισ 
γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου είτε με διπλό κλικ 
πάνω ςτθν επικυμθτι περιοχι (Εικόνα 29).  

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου.  

 

Εικόνα 29 

Σο ςφςτθμα υλοποιεί τισ διαδικαςίεσ και τουσ περιοριςμοφσ που ορίηει θ εγκφκλιοσ τθσ 
κάκε αίτθςθσ. Πριν τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ενότθτασ αυτισ επιβάλλεται ο εκπαιδευτικόσ να 
ζχει κατανοιςει πλιρωσ όςα αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο τθσ αίτθςθσ και αφοροφν ςτθ 
διλωςθ των ΚΕΔΔΤ προτίμθςθσ  

Προςοχή! Σο πεδίο προτίμθςθσ ΚΕΔΔΤ είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί να 
προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζνα ΚΕΔΔΤ 
προτίμθςθσ. 

2.1.3.7 Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώςει των ςυνεπειών του ϊρθρου 8 του 
Ν.1599/86 

το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ςυμπλθρϊνει ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τα ςτοιχεία που τον 
αφοροφν (Εικόνα 30). 
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Εικόνα 30 

2.1.3.8 Καταχώριςη Αύτηςησ 

το τελευταίο βιμα ο εκπαιδευτικόσ αφοφ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 
ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε «Καταχϊριςθ Αίτθςθσ» ϊςτε να τθν υποβάλει. Ο 
εκπαιδευτικόσ ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδιποτε επικυμεί τα ςτοιχεία τθσ 
αίτθςθσ του ΕΝΣΟ ΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ που κα χορθγθκεί. 

Προςοχή! Κατά τθν πρϊτθ Καταχϊριςθ τθσ αίτθςθσ 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 31). 

 

Εικόνα 31 

 

2.1.4 Αίτηςη Ωρομιςθίου ΣΜΕΑΕ 

2.1.4.1 Επιλογό Βαθμύδασ 

Σο πρϊτο βιμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ αφορά ςτθ «Επιλογι Βακμίδασ» που επικυμεί 
να υποβάλει ο εκπαιδευτικόσ τθν αίτθςθ του (Εικόνα 32). 

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 32 

 

2.1.4.2 Προςωπικϊ Στοιχεύα 

το ςυγκεκριμζνο βιμα εμφανίηονται τα «Προςωπικά τοιχεία» του εκπαιδευτικοφ 
(Προςωπικά, Επικοινωνία, Λοιπά τοιχεία). Σα ςτοιχεία αυτά εμφανίηονται προ-

ςυμπλθρωμζνα ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ αίτθςθσ ζτςι όπωσ ζχουν καταχωριςτεί και ςτον 
προςωπικό φάκελο του εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 33).  

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 33 
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Σα πεδία τθσ φόρμασ αυτισ 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.  

Αν ο εκπαιδευτικόσ παρατθριςει κάποιο ςφάλμα ςτα πεδία αυτά, 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 34). 

 

Εικόνα 34 

2.1.4.3 Διαχεύριςη Κλϊδων 

Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ελζγξει τα προςωπικά του ςτοιχεία, το επόμενο βιμα είναι θ 
«Διαχείριςθ Κλάδων» για τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ. τθν ενότθτα αυτι υπάρχουν δφο 
πλαίςια. 

το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλοι οι κλάδοι του εκπαιδευτικοφ για 
τουσ οποίουσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει 
τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Η επιλογι του κλάδου γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – 

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

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου (Εικόνα 35).  
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Εικόνα 35 

Όταν επιλεχκοφν οι κλάδοι από τον εκπαιδευτικό κάτω από τα πλαίςια εμφανίηεται 
ενθμερωτικόσ πίνακασ με κάποια βαςικά ςτοιχεία του κλάδου. 

Προςοχή! Σο πεδίο διαχείριςθσ κλάδων είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί να 
προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζναν κλάδο.  

2.1.4.4 Περιοχϋσ Προτύμηςησ 

τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ περιοχϊν 
προτίμθςθσ αφοφ αρχικά επιλζξει τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία 
επικυμεί να προςλθφκεί. 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. Η επιλογι τθσ περιοχισ 
γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου είτε με διπλό κλικ 
πάνω ςτθν επικυμθτι περιοχι (Εικόνα 36).  

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου.  
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Εικόνα 36 

Σο ςφςτθμα υλοποιεί τισ διαδικαςίεσ και τουσ περιοριςμοφσ που ορίηει θ εγκφκλιοσ τθσ 
κάκε αίτθςθσ. Πριν τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ενότθτασ αυτισ επιβάλλεται ο εκπαιδευτικόσ να 
ζχει κατανοιςει πλιρωσ όςα αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο τθσ αίτθςθσ και αφοροφν ςτθ 
διλωςθ των περιοχϊν προτίμθςθσ  

Προςοχή! Σο πεδίο προτίμθςθσ περιοχϊν είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί 
να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζνα ςχολείο 
προτίμθςθσ. 

2.1.4.5 Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώςει των ςυνεπειών του ϊρθρου 8 του 
Ν.1599/86 

το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τα 
ςτοιχεία που τον αφοροφν (Εικόνα 37). 

 

Εικόνα 37 

 

2.1.4.6 Καταχώριςη Αύτηςησ 

το τελευταίο βιμα ο εκπαιδευτικόσ αφοφ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 
ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε «Καταχϊριςθ Αίτθςθσ» ϊςτε να τθν υποβάλει. Ο 
εκπαιδευτικόσ ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδιποτε επικυμεί τα ςτοιχεία τθσ 
αίτθςθσ του ΕΝΣΟ ΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ που κα χορθγθκεί. 
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Προςοχή! Κατά τθν πρϊτθ Καταχϊριςθ τθσ αίτθςθσ 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 38). 

 

Εικόνα 38 

 

2.1.5 Αίτηςη Αναπληρωτή ςε Μουςικά Σχολεία 

2.1.5.1 Επιλογό Βαθμύδασ 

Σο πρϊτο βιμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ αφορά ςτθ «Επιλογι Βακμίδασ» που επικυμεί 
να υποβάλει ο εκπαιδευτικόσ τθν αίτθςθ του (Εικόνα 39). 

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 39 

 

2.1.5.2 Προςωπικϊ Στοιχεύα 

το ςυγκεκριμζνο βιμα εμφανίηονται τα «Προςωπικά τοιχεία» του εκπαιδευτικοφ 
(Προςωπικά, Επικοινωνία, Λοιπά τοιχεία). Σα ςτοιχεία αυτά εμφανίηονται προ-

ςυμπλθρωμζνα ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ αίτθςθσ ζτςι όπωσ ζχουν καταχωριςτεί και ςτον 
προςωπικό φάκελο του εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 40).  

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 40 

Σα πεδία τθσ φόρμασ αυτισ 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.  

Αν ο εκπαιδευτικόσ παρατθριςει κάποιο ςφάλμα ςτα πεδία αυτά, 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 41). 

 

Εικόνα 41 

2.1.5.3 Διαχεύριςη Κλϊδων 

Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ελζγξει τα προςωπικά του ςτοιχεία, το επόμενο βιμα είναι θ 
«Διαχείριςθ Κλάδων» για τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ. τθν ενότθτα αυτι υπάρχουν δφο 
πλαίςια. 
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το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλοι οι κλάδοι του εκπαιδευτικοφ για 
τουσ οποίουσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει 
τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Η επιλογι του κλάδου γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – 

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

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου (Εικόνα 42).  

 

Εικόνα 42 

Όταν επιλεχκοφν οι κλάδοι από τον εκπαιδευτικό κάτω από τα πλαίςια εμφανίηεται 
ενθμερωτικόσ πίνακασ με κάποια βαςικά ςτοιχεία του κλάδου. 

Προςοχή! Σο πεδίο διαχείριςθσ κλάδων είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί να 
προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζναν κλάδο.  

2.1.5.4 Διαχεύριςη Μουςικόσ Ειδύκευςησ 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ δθλϊςει κλάδουσ με μουςικζσ ειδικεφςεισ το επόμενο 
βιμα είναι θ «Διαχείριςθ Μουςικισ Ειδίκευςθσ» για τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ. τθν ενότθτα 
αυτι ανάλογα με τον κλάδο υπάρχουν δφο πλαίςια. 

το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλοι οι κλάδοι του εκπαιδευτικοφ για 
τουσ οποίουσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει 
τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Η επιλογι του κλάδου γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – 

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

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου (Εικόνα 43).  
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Εικόνα 43 

Προςοχή! Σο πεδίο διαχείριςθσ μουςικισ ειδίκευςθσ είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ 
δεν μπορεί να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον μία 
μουςική ειδίκευςη. 

2.1.5.5 Σχολεύα Προτύμηςησ 

τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ μουςικϊν 
ςχολείων προτίμθςθσ. το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλα τα ςχολεία 
για τισ οποία ο εκπαιδευτικόσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο 
ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Η επιλογι του ςχολείου 
γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου είτε με διπλό κλικ 
πάνω ςτθν επικυμθτι περιοχι (Εικόνα 44).  

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου.  

 

Εικόνα 44 

Σο ςφςτθμα υλοποιεί τισ διαδικαςίεσ και τουσ περιοριςμοφσ που ορίηει θ εγκφκλιοσ τθσ 
κάκε αίτθςθσ. Πριν τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ενότθτασ αυτισ επιβάλλεται ο εκπαιδευτικόσ να 
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ζχει κατανοιςει πλιρωσ όςα αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο τθσ αίτθςθσ και αφοροφν ςτθ 
διλωςθ των ςχολείων προτίμθςθσ  

Προςοχή! Σο πεδίο προτίμθςθσ ςχολείων είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί 
να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζνα ςχολείο 
προτίμθςθσ. 

2.1.5.6 Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώςει των ςυνεπειών του ϊρθρου 8 του 
Ν.1599/86 

το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τα 
ςτοιχεία που τον αφοροφν (Εικόνα 45). 

 

Εικόνα 45 

 

2.1.5.7 Καταχώριςη Αύτηςησ 

το τελευταίο βιμα ο εκπαιδευτικόσ αφοφ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 
ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε «Καταχϊριςθ Αίτθςθσ» ϊςτε να τθν υποβάλει. Ο 
εκπαιδευτικόσ ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδιποτε επικυμεί τα ςτοιχεία τθσ 
αίτθςθσ του ΕΝΣΟ ΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ που κα χορθγθκεί. 

Προςοχή! Κατά τθν πρϊτθ Καταχϊριςθ τθσ αίτθςθσ 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 46). 

 

Εικόνα 46 
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2.1.6 Αίτηςη Ωρομιςθίου ςε Μουςικά Σχολεία 

2.1.6.1 Επιλογό Βαθμύδασ 

Σο πρϊτο βιμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίτθςθσ αφορά ςτθ «Επιλογι Βακμίδασ» που επικυμεί 
να υποβάλει ο εκπαιδευτικόσ τθν αίτθςθ του (Εικόνα 47). 

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 47 

 

2.1.6.2 Προςωπικϊ Στοιχεύα 

το ςυγκεκριμζνο βιμα εμφανίηονται τα «Προςωπικά τοιχεία» του εκπαιδευτικοφ 
(Προςωπικά, Επικοινωνία, Λοιπά τοιχεία). Σα ςτοιχεία αυτά εμφανίηονται προ-

ςυμπλθρωμζνα ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ αίτθςθσ ζτςι όπωσ ζχουν καταχωριςτεί και ςτον 
προςωπικό φάκελο του εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 48).  

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 48 

Σα πεδία τθσ φόρμασ αυτισ 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.  

Αν ο εκπαιδευτικόσ παρατθριςει κάποιο ςφάλμα ςτα πεδία αυτά, 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 49). 

 

Εικόνα 49 

2.1.6.3 Διαχεύριςη Κλϊδων 

Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ελζγξει τα προςωπικά του ςτοιχεία, το επόμενο βιμα είναι θ 
«Διαχείριςθ Κλάδων» για τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ. τθν ενότθτα αυτι υπάρχουν δφο 
πλαίςια. 
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το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλοι οι κλάδοι του εκπαιδευτικοφ για 
τουσ οποίουσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει 
τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Η επιλογι του κλάδου γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – 

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

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου (Εικόνα 50).  

 

Εικόνα 50 

Όταν επιλεχκοφν οι κλάδοι από τον εκπαιδευτικό κάτω από τα πλαίςια εμφανίηεται 
ενθμερωτικόσ πίνακασ με κάποια βαςικά ςτοιχεία του κλάδου. 

Προςοχή! Σο πεδίο διαχείριςθσ κλάδων είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί να 
προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζναν κλάδο.  

2.1.6.4 Διαχεύριςη Μουςικόσ Ειδύκευςησ 

τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ δθλϊςει κλάδουσ με μουςικζσ ειδικεφςεισ το επόμενο 
βιμα είναι θ «Διαχείριςθ Μουςικισ Ειδίκευςθσ» για τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ. τθν ενότθτα 
αυτι ανάλογα με τον κλάδο υπάρχουν δφο πλαίςια. 

το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται όλοι οι κλάδοι του εκπαιδευτικοφ για 
τουσ οποίουσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει 
τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Η επιλογι του κλάδου γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – 

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

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 

Προςοχή! Σο πεδίο διαχείριςθσ μουςικισ ειδίκευςθσ είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ 
δεν μπορεί να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον μία 
μουςική ειδίκευςη. 

2.1.6.5 Σχολεύα Προτύμηςησ 

τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ μουςικϊν 
ςχολείων προτίμθςθσ αφοφ αρχικά επιλζξει τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 
ςτθν οποία επικυμεί να προςλθφκεί. το πλαίςιο με τον τίτλο «Διακζςιμα», εμφανίηονται 
όλα τα ςχολεία για τισ οποία ο εκπαιδευτικόσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ. Ο 
εκπαιδευτικόσ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ζχει τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν. Η 
επιλογι του ςχολείου γίνεται με τα βζλθ (αριςτερά – δεξιά) που βρίςκονται δεξιά του 
πλαιςίου είτε με διπλό κλικ πάνω ςτθν επικυμθτι περιοχι (Εικόνα 52).  

το πλαίςιο με τίτλο «Επιλεγμζνα» ορίηεται θ ςειρά προτίμθςθσ με τθ χριςθ των 
αντίςτοιχων βελϊν (πάνω – κάτω) που βρίςκονται δεξιά του πλαιςίου.  
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Εικόνα 52 

Σο ςφςτθμα υλοποιεί τισ διαδικαςίεσ και τουσ περιοριςμοφσ που ορίηει θ εγκφκλιοσ τθσ 
κάκε αίτθςθσ. Πριν τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ενότθτασ αυτισ επιβάλλεται ο εκπαιδευτικόσ να 
ζχει κατανοιςει πλιρωσ όςα αναφζρονται ςτθν εγκφκλιο τθσ αίτθςθσ και αφοροφν ςτθ 
διλωςθ των ςχολείων προτίμθςθσ  

Προςοχή! Σο πεδίο προτίμθςθσ ςχολείων είναι υποχρεωτικό. Ο εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί 
να προχωριςει ςε επόμενο βιμα τθσ αίτθςθσ αν δεν δθλϊςει τουλάχιςτον ζνα ςχολείο 
προτίμθςθσ. 

2.1.6.6 Συνεκτιμώμενα προςόντα πϋραν τησ μουςικόσ ειδύκευςησ για τον κλϊδο 
ΕΜ16.00 

τθν περίπτωςθ που ζχει επιλεχκεί ο κλάδοσ «ΕΜ16.00» ςτθ «Διαχείριςθ Κλάδων» 

εμφανίηεται το πλαίςιο για διλωςθ ςυνεκτιμϊμενων προςόντων πζραν τθσ μουςικισ 
ειδίκευςθσ για τον κλάδο ΕΜ16.00 (Εικόνα 53). 
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Εικόνα 53 

2.1.6.7 Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώςει των ςυνεπειών του ϊρθρου 8 του 
Ν.1599/86 

το ςυγκεκριμζνο ςθμείο ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τα 
ςτοιχεία που τον αφοροφν (Εικόνα 54). 
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Εικόνα 54 

 

2.1.6.8 Καταχώριςη Αύτηςησ 

το τελευταίο βιμα ο εκπαιδευτικόσ αφοφ ζχει ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 
ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε «Καταχϊριςθ Αίτθςθσ» ϊςτε να τθν υποβάλει. Ο 
εκπαιδευτικόσ ζχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδιποτε επικυμεί τα ςτοιχεία τθσ 
αίτθςθσ του ΕΝΣΟ ΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ που κα χορθγθκεί. 

Προςοχή! Κατά τθν πρϊτθ Καταχϊριςθ τθσ αίτθςθσ 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 55). 

 

Εικόνα 55 

2.2 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 56). Σα ςτοιχεία κάκε 
αίτθςθσ τα οποία μπορεί να εποπτεφςει ο εκπαιδευτικόσ είναι: 

 Ημ/νια Τποβολισ 

 Ημ/νια Σροποποίθςθσ 

 Σφποσ Αίτθςθσ 

 Βακμίδα 

 Κατάςταςθ Αίτθςθσ 

 Ενζργειεσ  
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Εικόνα 56 

Σο πεδίο «Κατάςταςθ» δθλϊνει αν μία αίτθςθ είναι ενεργοποιθμζνθ ι όχι. Η 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. 

 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. τθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ απενεργοποιιςει μία 
αίτθςθ δεν μπορεί να υποβάλει νζα αίτθςθ ίδιου τφπου. 


