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Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης 
 
Περιφερειακές Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ 

 
  

ΘΕΜΑ: Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης,  
τροποποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης  

 
 Κατόπιν της έκδοσης των Υπουργικών Αποφάσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΔΥ, και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, Ειδικής Αγωγής και 
Γενικής Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι  για την υποβολή ενστάσεων το ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΟΠΣΥΔ) θα παραμείνει ανοικτό από την Τετάρτη, 12-07-2017 μέχρι και την Τρίτη, 
18-07-2017. 
 Αντίστοιχα, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοικτό από την Τετάρτη, 12-
07-2017 μέχρι και τη Δευτέρα, 14-08-2017, για την υποβολή: 

 επανεξέτασης αιτήσεων απόσπασης με δυνατότητα τροποποίησης των ΠΥΣΠΕ 
προτίμησης, 

 αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης ή  

 τροποποίησης απόσπασης. 

 Επισημαίνεται, ότι εκπαιδευτικοί που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω 
υπουργικές αποφάσεις δύνανται να αιτηθούν τροποποίησης του ΠΥΣΠΕ απόσπασης, 
ζητώντας την επανεξέταση της αίτησης τους, δηλώνοντας έως και 5 ΠΥΣΠΕ προτίμησης. 
Είναι αυτονόητο ότι το ΠΥΣΠΕ αρχικής απόσπασης δεν μπορεί να δηλωθεί εκ νέου και ότι 
σε περίπτωση μη ικανοποίησης της αίτησης επανεξέτασης ισχύει η αρχική απόφαση 
απόσπασης. 

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 στην οργανική τους 
θέση μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο θα αναφέρουν το συγκεκριμένο 
λόγο μεταβολής της μοριοδότησής τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. 
Ακολούθως οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα προβαίνουν σε αλλαγή των στοιχείων της 
αίτησης, εφόσον αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά.  

Νέες αιτήσεις απόσπασης (εκπρόθεσμες) θα υποβάλλονται μετά από την 
ανακοίνωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των εκπαιδευτικών της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι και 14-8-2017. Στην περίπτωση αυτή η μεταφόρτωση 
των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ θα γίνεται όπως περιγράφεται στην αριθμ. 75306/Ε2/08-
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05-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων. Επίσης για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ειδική 
κατηγορία λόγω ασθένειας για την απόδειξη και αποστολή των δικαιολογητικών ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παρ. 2.1. α της προαναφερθείσης εγκυκλίου. 

Ο έλεγχος και η επικύρωση των αιτήσεων αυτών από της Διευθύνσεις Π.Ε. θα γίνει 
από 16 έως 18 Αυγούστους 2017. Αιτήσεις αμφισβητούμενες ως προς τη μοριοδότηση θα 
αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στο email ppe3@minedu.gov.gr.    

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 προκειμένου να ενεργοποιηθεί η αίτησή τους. 

 Τα ανωτέρω αφορούν τόσο σε αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ Γενικής 
Εκπαίδευσης, όσο και σε αιτήσεις απόσπασης σε ΚΕΔΔΥ και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για 
ΣΜΕΑΕ. 

 
 

       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
 
            ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  
Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.  
Τμήμα Γ΄ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ 

της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού A/θμιας Εκπ/σης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 
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