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Εισαγωγή 

Η δικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ. είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική 

υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Ελληνική Επικράτεια. Το ΟΠΣΥΔ απευθύνεται σε τρία είδη χρηστών, τους 

αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ή μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, τους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς και τους Διοικητικούς Υπαλλήλους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

Το σύστημα ΟΠΣΥΔ προσπελαύνεται στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr/. 

Προσοχή! Ανάλογα με τα δικαιώματα που δίνει ο Διαχειριστής του συστήματος ενδέχεται σε 

κάποιες περιπτώσεις οι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο χρήστης και παρουσιάζονται στο 

συγκεκριμένο εγχειρίδιο να διαφοροποιούνται.  

Αρχική Σελίδα 

Με την εισαγωγή του χρήστη Διεύθυνσης / Περιφέρειας στο ΟΠΣΥΔ εμφανίζεται η αρχική 

σελίδα καλωσορίσματος. Στην σελίδα αυτή ο χρήστης ενημερώνεται με τις τελευταίες 

ανακοινώσεις (Εικόνα 1), όπως επίσης -μέσω του κεντρικού μενού- για το σύνολο των 

δυνατοτήτων που του παρέχει το σύστημα του ΟΠΣΥΔ. 

 

Εικόνα 1 

Στο κεντρικό μενού πάνω από την αρχική σελίδα εμφανίζεται το σύνολο των διαθέσιμων 

λειτουργικοτήτων που έχει ένας χρήστης στο ΟΠΣΥΔ (Εικόνα 2). Για το ρόλο του χρήστη 

Διεύθυνσης/Περιφέρειας το κεντρικό μενού περιλαμβάνει τις επιλογές: «Αρχική», 

«Αναζήτηση», «Αναφορές», «Διαχείριση». 

 

Εικόνα 2 

https://opsyd.sch.gr/
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Αναζήτηση  
Επιλέγοντας το πεδίο «Αναζήτηση» από το μενού εμφανίζεται μία φόρμα αναζήτησης 

(Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3 

Συμπληρώνονται μερικά ή όλα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα προς συμπλήρωση από τη 

φόρμα ώστε να γίνει η αναζήτηση του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.  

Το πεδίο «Μόνιμος» συμπληρώνεται με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το αν ο εκπαιδευτικός που 

αναζητείται είναι μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό ή μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η 

εναλλαγή των επιλογών γίνεται επιλέγοντας με αριστερό κλικ πάνω από τις λέξεις ναι ή όχι. 

Αν η αναζήτηση γίνει με επιτυχία, τότε ο χρήστης κάτω από το πλαίσιο της αναζήτησης βλέπει 

σε μορφή πίνακα όλα τα βασικά στοιχεία του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. για τον 

οποίο πραγματοποίησε την αναζήτηση (Εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4 

Στην τελευταία στήλη με τίτλο «Ενέργειες» δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβεί στην 

αντίστοιχη φόρμα, ώστε να επιτελέσει μια ενέργεια. Οι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο 

χρήστης είναι: Προβολή φακέλου , Επιλογές εκπαιδευτικού , Ιστορικό αιτήσεων . 

 

Προβολή Φακέλου 

Στην καρτέλα «Προβολή Φακέλου» ο χρήστης έχει πλήρη επισκόπηση της καρτέλας του 

εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και συγκεκριμένα όπως φαίνεται στην Εικόνα 5: 

 Προσωπικά Στοιχεία 

 Βασικοί Τίτλοι Σπουδών  

 Κλάδοι 

 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 
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 Άλλα προσόντα 

 Κοινωνικά Κριτήρια 

 Συνολικά Μόρια 

 Πρόσληψη/Ανάληψη 

 

Εικόνα 5 

Προσωπικά Στοιχεία 

Η πρώτη καρτέλα του φακέλου περιέχει τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας 

του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τα 

στοιχεία του φακέλου που επιδέχονται αλλαγές 

 

Εικόνα 6 

Αναλυτικά τα στοιχεία που καταχωρούνται στη συγκεκριμένη καρτέλα είναι τα εξής: 

Προσωπικά στοιχεία  

 Α.Φ.Μ. 

 Επώνυμο 

 Όνομα 

 Πατρώνυμο 

 Μητρώνυμο 
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 Φύλο 

 Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις (σε περίπτωση ΑΡΡΕΝ) 

 Τύπος Ταυτότητας 

 Α.Δ.Τ. 

 Εκδούσα Αρχή 

 Ιθαγένεια 

 Ημ. Γέννησης 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

 Πόλη Μόνιμης Κατοικίας 

 Οδός - Αριθμός  

 Τ.Κ. 

 Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

 Κινητό 

 Email 

Προσοχή! Τα πεδία που εμφανίζονται στη φόρμα με γκρι χρώμα είναι αυτά τα οποία δεν 

επιδέχονται τροποποίηση. 

 

Προσοχή! Τα πεδία που είναι σημειωμένα με κόκκινο αστερίσκο (*) πρέπει να 

συμπληρωθούν υποχρεωτικά, ενώ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.  

Εφόσον γίνει η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. 

– Ε.Β.Π., ο χρήστης στο επίπεδο αυτό, επιλέγει το κουμπί «Καταχώριση» για να 

αποθηκευτούν οι αλλαγές του. 

 

Βασικοί Τίτλοι Σπουδών  

 

Στην καρτέλα «Βασικοί Τίτλοι Σπουδών» εμφανίζονται σε μορφή πίνακα τα βασικά στοιχεία 

των πτυχίων του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. (Εικόνα 7). Συγκεκριμένα 

εμφανίζονται η Προέλευση Πτυχίου, ο Τίτλος Πτυχίου, ο Βαθμός Πτυχίου, η Ημερομηνία 

Κτήσης. Ο χρήστης μπορεί να προβεί σε διαχείριση των σπουδών/ προσόντων του 

εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. 

 

Εικόνα 7 



6 
 

Στη στήλη «Ενέργειες» του πίνακα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να προβεί σε 

«Προβολή/Επεξεργασία» των στοιχείων του πτυχίου επιλέγοντας το εικονίδιο  και σε 

«Διαγραφή» του πτυχίου επιλέγοντας με αριστερό κλικ το εικονίδιο .  

 

Αν ο χρήστης επιλέξει την ενέργεια «Προσθήκη»  ή «Προβολή/Επεξεργασία»   

εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία (Εικόνα 8): 

 Προέλευση Πτυχίου 

 Χώρα Προέλευσης  

 Τύπος Σπουδών 

 Πανεπιστήμιο 

 Πτυχίο 

 Ημ. Κτήσης Πτυχίου 

 Περίοδος κτήσης Πτυχίου  

 Βαθμός Πτυχίου 

 

Εικόνα 8 

Το άνοιγμα των πεδίων γίνεται σταδιακά και τα πτυχία εμφανίζονται σε λίστα ανάλογα με 

πανεπιστήμια που επιλέγονται  

Σημείωση: Στα πεδία με τις αναδυόμενες λίστες υπάρχει η δυνατότητα πληκτρολόγησης 

χαρακτήρων ή λέξεων ώστε να περιορίζονται οι σχετικές επιλογές της λίστας. Η δυνατότητα 

αυτή δίνεται σε όλες τις περιπτώσεις  προσθήκης ή επεξεργασίας από λίστα. 

Μετά την καταχώριση των απαραίτητων πεδίων πρέπει να επιλεγεί το «Καταχώριση & 

Επικύρωση» για να γίνει η καταχώριση του πτυχίου στο φάκελο του εκπαιδευτικού ή μέλους 

Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.  

Αυτόματα ενημερώνεται η καρτέλα «Κλάδοι» με τον εκπαιδευτικό κλάδο που αντιστοιχεί στο 

πτυχίο που καταχωρίστηκε.    
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Οι κλάδοι ΕΕΠ – ΕΒΠ δεν δημιουργούνται αυτόματα, αλλά καταχωρίζονται μέσα από την 

καρτέλα «Κλάδοι», όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Εισαγωγή Κλάδων Ε.Ε.Π. – 

Ε.Β.Π.». 

 

Ειδικές περιπτώσεις 

Πτυχία που εντάσσουν στον κλάδο ΠΕ11 

Για την καταχώριση πτυχίου που εντάσσει στον κλάδο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής εμφανίζεται 

επιπλέον για συμπλήρωση το πλαίσιο επιλογής «Κύρια Ειδικότητα στην ΕΑΕ», όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 9.   

 

Εικόνα 9 

Πτυχία Εξωτερικού 

Στην περίπτωση καταχώρισης Πτυχίου Εξωτερικού η αντίστοιχη καρτέλα τροποποιείται όπως 

φαίνεται στο ενδεικτικό παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα.   
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Εικόνα 10 

Προσοχή: Για τις περιπτώσεις πτυχίων εξωτερικού αντίστοιχων με πτυχία ημεδαπής πρέπει 

να επιλεγεί ένα συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο και Πτυχίο. 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις πτυχίων εξωτερικού που είναι ισότιμα αλλά μη αντίστοιχα με 

ελληνικά πτυχία, τα οποία παρόλα αυτά εντάσσουν, είτε σε εκπαιδευτικό κλάδο, 

(συγκεκριμένα στον ΠΕ89.02), είτε σε κλάδο ΕΕΠ (συγκεκριμένα στον ΠΕ21). 

Α) Τα πτυχία «ATTESTATO DI PERFEZIONAMENTO ARTE DEL GRES E DELLA PORCELLANA ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ G.BALARDINI» από την Ιταλία και «HIGHER NATIONAL 

DIPLOMA ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ DESIGN CERAMICS» από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία 

εντάσσουν στον κλάδο ΠΕ89.02 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

Για την καταχώριση των παραπάνω τίτλων σπουδών, πρέπει να επιλεγεί η τιμή «ΜΗ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ, ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΑΕΙ / ΤΕΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ89.02)» από τη λίστα που 

εμφανίζεται κατά την ενημέρωση του πεδίου «Τίτλος Ισοτιμίας». Με τον τρόπο αυτό, μετά 

την καταχώριση του πτυχίου θα δημιουργηθεί αυτόματα ο εκπαιδευτικός κλάδος ΠΕ89.02. 

Β) Πτυχία Α.Ε.Ι. Λογοθεραπείας εξωτερικού, τα οποία είναι ισότιμα αλλά μη αντίστοιχα με 

ελληνικά πτυχία, καθώς έως τώρα δεν υπήρχαν τμήματα Λογοθεραπείας στα ελληνικά Α.Ε.Ι. 

Για την καταχώριση των παραπάνω πτυχίων, πρέπει να επιλεγεί η τιμή «ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ, 

ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΑΕΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ21)» από τη λίστα που εμφανίζεται κατά την 

ενημέρωση του πεδίου «Τίτλος Ισοτιμίας», ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την 

δημιουργία του κλάδου ΠΕ21.  
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Πτυχία ΠΕ60 και ΠΕ70 

Για την καταχώριση πτυχίου διετούς φοίτησης εσωτερικού που εντάσσει στον κλάδο ΠΕ60 ή 

ΠΕ70 εμφανίζεται επιπλέον για συμπλήρωση το πλαίσιο επιλογής «Εξομοίωση Π.Δ. 

130/1990» και η ημερομηνία και ο βαθμός εξομοίωσης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 11.   

 

 

Εικόνα 11 

 

Για την καταχώριση πτυχίου εξωτερικού χώρας προέλευσης εκτός Ε.Ε. που εντάσσει στον 

κλάδο ΠΕ60 ή ΠΕ70 εμφανίζεται το πλαίσιο επιλογής «Επανεκπαίδευση» και η ημερομηνία 

Επανεκπαίδευσης όπως φαίνεται στην Εικόνα 12. Εάν δεν επιλεγεί το πλαίσιο 

«Επανεκπαίδευση» δεν γίνεται η αυτόματη εισαγωγή του σχετικού κλάδου.  
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Εικόνα 12 

 

Πτυχία Ι.Ε.Κ. ή ΕΠΑ.Λ με τάξεις μαθητείας 

Η οθόνη καταχώρισης πτυχίων των παραπάνω τύπων φαίνεται στην Εικόνα 13.  

Η διαφορά είναι ότι ζητείται η «Ημ. Απόκτησης Πιστοποίησης» και ο αντίστοιχος βαθμός 

καθώς και ο φορέας πιστοποίησης (Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 
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Εικόνα 13 

Προσοχή: 

Ο βαθμός πτυχίου για πτυχία μέσης εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ., Τ.Ε.Ε. κλπ) 

καταχωρείται όπως ακριβώς αναγράφεται στο πτυχίο, χωρίς να απαιτείται πλέον αναγωγή 

στην κλίμακα του 10, όπως γινόταν παλαιότερα για τους κλάδους ΤΕ και ΔΕ των 

εκπαιδευτικών.  

 

Κλάδοι 

Στην καρτέλα «Κλάδοι» εμφανίζονται σε μορφή πίνακα τα βασικά στοιχεία των κλάδων του 

εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και ειδικότερα ο Κλάδος, το Λεκτικό και η 

Ομαδοποιημένη Ειδικότητα. 

 

 

Εικόνα 14 
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Στη στήλη «Ενέργειες» του πίνακα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να προβεί σε 

«Προβολή/Επεξεργασία» των στοιχείων του κλάδου επιλέγοντας το εικονίδιο  και σε 

«Διαγραφή» του κλάδου επιλέγοντας με αριστερό κλικ το εικονίδιο .  

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Στην καρτέλα «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» εμφανίζονται οι ήδη καταχωρισμένοι μεταπτυχιακοί 

και Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών  του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., καθώς και η 

ύπαρξη Τίτλου Διετούς Μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλία των εκπαιδευτικών. 

(Εικόνα 15).   

 

Εικόνα 15 

Με το εικονίδιο  δίνεται η δυνατότητα για «Προβολή/Επεξεργασία» των στοιχείων του 

μεταπτυχιακού/διδακτορικού και σε «Διαγραφή» του επιλέγοντας με αριστερό κλικ το 

εικονίδιο .  

Αν ο χρήστης επιλέξει την ενέργεια «Προσθήκη»  ή «Προβολή/Επεξεργασία»   

εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία (Εικόνα 16): 

 Ακαδημαϊκό Προσόν 

 Προέλευση Πτυχίου 

 Χώρα Προέλευσης  

 Ημ. Κτήσης Πτυχίου 

 Πτυχίο (αναδυομένη λίστα) 

Επιπλέον τα πλαίσια επιλογής: Συνάφεια στην ΕΑΕ, Συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία, 

Πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας, Τίποτα από τα παραπάνω προσαρμόζουν την 

αναδυόμενη λίστα πτυχίων με τα αντίστοιχα πτυχία. 
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Εικόνα 16 

Σημείωση: Στα πεδία με τις αναδυόμενες λίστες υπάρχει η δυνατότητα πληκτρολόγησης 

χαρακτήρων ή λέξεων ώστε να περιορίζονται οι σχετικές επιλογές της λίστας. Η δυνατότητα 

αυτή δίνεται σε όλες τις περιπτώσεις  προσθήκης ή επεξεργασίας από λίστα. 

Μετά την καταχώριση των απαραίτητων πεδίων πρέπει να επιλεγεί το «Καταχώριση & 

Επικύρωση» για να γίνει η καταχώριση του πτυχίου στο φάκελο του εκπαιδευτικού ή μέλους 

Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. 

Συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με Ε.Α.Ε / Σχολική Ψυχολογία 

Όταν επιλέγεται συνάφεια με Ε.Α.Ε. ή Σχολική Ψυχολογία, εμφανίζεται η λίστα των συναφών 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, όπως αναφέρονται στην Υ.Α. 54929/Ζ1/8-4-2019 (ΦΕΚ 

1217/Β’/10-04-2019 και ΦΕΚ 1455/Β’/25-04-2019). 

Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με 

Ε.Α.Ε. ή Σχολική Ψυχολογία. 

Α) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που απέκτησε συνάφεια πριν την εφαρμογή του 

νόμου 4589/2019 

Στην παρακάτω εικόνα, φαίνονται τα στοιχεία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που του έχει 

αποδοθεί συνάφεια πριν το σχολικό έτος 2018-2019, και το οποίο δεν ανήκει στη λίστα των 

συναφών τίτλων της Υ.Α. 54929/Ζ1/8-4-2019. 

Εμφανίζεται μήνυμα που πληροφορεί ότι έχει αποκτηθεί συνάφεια πριν την εφαρμογή του 

ν. 4589/2019. 



14 
 

 

Εικόνα 17 

 

Β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που περιλαμβάνεται στη λίστα της Υ.Α. 54929/Ζ1/8-4-

2019. 

Η περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου αυτής της περίπτωσης φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 18 

 

Γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2Α «Μεταβατικές 

Διατάξεις» της  Υ.Α. 54929/Ζ1/8-4-2019 και αποκτήθηκε πριν τις 10-04-2019. 

Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. αποκτά συνάφεια με την Ε.Α.Ε. ή τη 

Σχολική Ψυχολογία, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 19 

 

Δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2Α «Μεταβατικές 

Διατάξεις» της  Υ.Α. 54929/Ζ1/8-4-2019 και αποκτήθηκε μετά τις 10-04-2019. 

Στην περίπτωση αυτή, ο μεταπτυχιακός τίτλος θεωρείται μη συναφής με Ε.Α.Ε. ή Σχολική 

Ψυχολογία. 
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Εικόνα 20 

 

Εισαγωγή κλάδων Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. 

 

Η εισαγωγή κλάδων Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. γίνεται μέσα από στην καρτέλα «Κλάδοι» επιλέγοντας «+ 

Προσθήκη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 21 

Για να είναι δυνατή η εισαγωγή κλάδου Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. πρέπει να έχει προηγηθεί η εισαγωγή 

του βασικού τίτλου σπουδών που εντάσσει στον κλάδο (βλέπε παράγραφο «Βασικοί Τίτλοι 

Σπουδών»), καθώς και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε περίπτωση που απαιτείται 

(βλέπε παράγραφο «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι»).  

Παρακάτω φαίνονται κάποιες περιπτώσεις εισαγωγής κλάδων Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.  

Εισαγωγή κλάδου Ε.Β.Π.  

Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται αυτόματα ο βασικός τίτλος σπουδών που έχει ήδη 

καταχωριστεί και εντάσσει στον κλάδο και ο χρήστης πρέπει απλά να πατήσει «Καταχώριση 

& Επικύρωση».  
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Εικόνα 22 

 

Εισαγωγή κλάδου που απαιτεί μεταπτυχιακό  

Στο παρακάτω παράδειγμα, απαιτείται απλά η επιλογή του ήδη καταχωρισμένου βασικού 

τίτλου σπουδών και του ήδη καταχωρισμένου μεταπτυχιακού και η δημιουργία του κλάδου 

ολοκληρώνεται με το πάτημα «Καταχώριση & Επικύρωση».  

 

Εικόνα 23 

 

Εισαγωγή κλάδου με στοιχεία άδειας άσκησης επαγγέλματος  

Στο παράδειγμα της εικόνας 24, για την εισαγωγή του κλάδου ΠΕ30 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ πρέπει να συμπληρωθούν και τα πεδία που σχετίζονται με την «Άδεια Άσκησης 

Επαγγέλματος» και της ιδιότητας «Μέλος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος».  
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Εικόνα 24 

 

Άλλα προσόντα 

Στην καρτέλα «Άλλα Προσόντα» εμφανίζονται προσόντα του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. 

– Ε.Β.Π. που αφορούν τις Ξένες Γλώσσες, Επιμορφώσεις και Σεμινάρια, την Γνώση Χειρισμού 

Η/Υ καθώς και Λοιπά στοιχεία (Ελληνομάθεια, Παιδαγωγική κατάρτιση, Γνώση Γραφής 

Braille, Γνώση Ελληνικής Νοηματικής)(Εικόνα 25) .  
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Εικόνα 25 

Αν ο χρήστης επιλέξει την ενέργεια προσθήκη «ξένης γλώσσας»  εμφανίζεται 

η νέα καρτέλα για την Προσθήκη Γλώσσας (Εικόνα 26). Τα στοιχεία που 

καταχωρούνται είναι τα εξής: 

 Γλώσσα 

 Επίπεδο γνώσης 

 Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας (αναδυόμενη λίστα) 

 

Εικόνα 26 

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρείται πιστοποιητικό γνώσης της ξένης 

γλώσσας, όταν αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην αναδυόμενη λίστα επιλογών, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 27.  
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Εικόνα 27 

Μετά την συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων πρέπει να επιλεγεί το «Καταχώριση & 

Επικύρωση» για να γίνει η καταχώριση της ξένης γλώσσας. 

Επιλέγοντας το εικονίδιο προσθήκης «επιμόρφωσης-σεμιναρίου» 

 εμφανίζεται η καρτέλα για καταχώρηση των απαραίτητων 

πεδίων (Εικόνα 28). Αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα εξής:  

 Φορέας υλοποίησης Επιμόρφωσης - Σεμιναρίου 

 Διάρκεια σε ώρες 

 Αφορά Ειδική Αγωγή 

 Ημ. Έναρξης 

 Ημ. Λήξης 

 

Εικόνα 28 

Επιπλέον για την ενημέρωση του  φακέλου του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. 

σχετικά με γνώση χειρισμού Η/Υ επιλέγεται το πλαίσιο επιλογής   όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα  και επιπλέον επιλέγεται από την αναδυόμενη λίστα το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ. 
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Εικόνα 29 

Τέλος στην ενότητα «Λοιπά Στοιχεία» (Εικόνα 30) καταχωρούνται και επικυρώνονται η 

Ελληνομάθεια, η Παιδαγωγική κατάρτιση, η Γνώση Γραφής Braille και η Γνώση Ελληνικής 

Νοηματικής καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά που ζητούνται. 

 

Εικόνα 30 

Εφόσον γίνει η επεξεργασία των προσόντων του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., ο 

χρήστης επιλέγει το κουμπί «Καταχώριση & Επικύρωση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές 

και να επικυρωθούν. 

Κοινωνικά Κριτήρια 

Στην καρτέλα «κοινωνικά κριτήρια» δίνεται η δυνατότητα για καταχώρηση των 

οικογενειακών στοιχείων του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.  

 

Εικόνα 31 

Αναλυτικά τα στοιχεία που καταχωρούνται στη συγκεκριμένη καρτέλα είναι τα εξής: 

 Οικογενειακή Κατάσταση 

 Δημοτική Ενότητα 
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 Αριθμός Δημοτολογίου  

 Ποσοστό αναπηρίας ιδίου 

Όταν το ποσοστό αναπηρίας του ιδίου είναι 50% και άνω, επιπλέον πρέπει να 

συμπληρωθούν τα πεδία: 

 Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ (ΑΜ ΚΕΠΑ)  

 Αριθμός Επιτροπής (ΑΡ. ΥΕ) 

 Ημ. Λήξης Πιστοποιητικού  

 Περιγραφή άλλων δικαιολογητικών (για ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, κτλ) 

 

Εικόνα 32 

Τα αντίστοιχα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν στην περίπτωση αναπηρίας συζύγου 

μεγαλύτερης του 50% είναι: 

 Ημερομηνία Γάμου 

 Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ   

 Αριθμός Επιτροπής  

 Περιγραφή άλλων δικαιολογητικών 

 Ημ .Λήξης Πιστοποιητικού  

 

Εικόνα 33 
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Τέλος δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης των τέκνων του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – 

Ε.Β.Π. με το εικονίδιο  

Αναλυτικά τα στοιχεία που καταχωρούνται στη συγκεκριμένη καρτέλα είναι τα εξής: 

 Ημερομηνία γέννησης  

 

Εικόνα 34  

Όταν το ποσοστό αναπηρίας του τέκνου είναι 50% και άνω, επιπλέον πρέπει να 

συμπληρωθούν τα πεδία: 

 Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ τέκνου  

 Αριθμός Επιτροπής τέκνου 

 Ημ .Λήξης Πιστοποιητικού τέκνου 

 Περιγραφή άλλων δικαιολογητικών τέκνου 

 

 

Εικόνα 35 
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Σε περίπτωση που η ηλικία του τέκνου είναι μεταξύ 23 και 25 ετών απαιτείται επιπλέον η 

συμπλήρωση του πεδίου «Κατάσταση τέκνου», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 36 

Εφόσον γίνει η επεξεργασία των κοινωνικών κριτηρίων του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – 

Ε.Β.Π., ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Καταχώριση & Επικύρωση» για να αποθηκευτούν οι 

αλλαγές και να επικυρωθούν. 

Συνολικά Μόρια 

Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για όλα τα υπολογισμένα μόρια ανά σχολικό έτος ενός 

εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. λόγω προϋπηρεσίας του .  

Πρόσληψη/Ανάληψη 

Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να προβάλει και  να επεξεργαστεί τα στοιχεία πρόσληψης 

και ανάληψης του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. 

 

 


