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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 ωρομίςκιουσ 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 φάκελο του 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 

Επιλζγοντασ το πεδίο «Φάκελοσ» από το μενοφ εμφανίηονται οι καρτζλεσ του φακζλου του 

εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 3). ε πρϊτθ φάςθ το πεδίο αυτό αναλφεται ςτισ εξισ βαςικζσ 

υποκατθγορίεσ ςτοιχείων: 

 Προςωπικά τοιχεία 

 πουδζσ/ Προςόντα  

 Προςόντα Ειδικισ Αγωγισ (μόνο ςε περίπτωςθ κλάδου ΕΑΕ) 

 υνολικά Μόρια (ςε περίπτωςθ μθ μόνιμων εκπαιδευτικϊν με προχπθρεςία) 

Κάκε υποκατθγορία ζχει τθ δικι τθσ καρτζλα με τίτλο που υποδθλϊνει τα ςτοιχεία που 

περιζχονται ςε αυτι. 

 

Εικόνα 3 

2.1 Προςωπικά Στοιχεία 
τθν καρτζλα «Προςωπικά τοιχεία» εμφανίηονται για όλουσ του εκπαιδευτικοφσ (μόνιμοι, 

μθ μόνιμοι) τα «Προςωπικά» ςτοιχεία του εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 4) και τα «τοιχεία 

Επικοινωνίασ» του (Εικόνα 5). Ενϊ ςε περίπτωςθ μθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ εμφανίηονται 

επιπλζον κάποια «Λοιπά ςτοιχεία» (Εικόνα 6) κακϊσ και τα «Κοινωνικά Κριτιρια» του 

εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 7). 
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Εικόνα 4 

το πλαίςιο των «τοιχείων Επικοινωνίασ» ςτθν περίπτωςθ του ρόλου εκπαιδευτικοφ που 

ζχει ακολουκιςει τθ διαδικαςία εγγραφισ μζςω τθσ ΓΓΠ ςτο ςφςτθμα ΟΠΤΔ, δίνεται θ 

δυνατότθτα αλλαγισ Email επιλζγοντασ το ςχετικό εικονίδιο δίπλα ςτο πεδίο Email (Εικόνα 

5).  

 

Εικόνα 5 

Όςον αφορά το μθ μόνιμο προςωπικό ςτο πλαίςιο των «Λοιπϊν τοιχείων» εμφανίηονται 

ςτοιχεία εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν ελλθνομάκεια, παιδαγωγικι κατάρτιςθ και ειδικζσ 

γνϊςεισ. τθν περίπτωςθ νζου φακζλου τα ςτοιχεία αυτά ςυμπλθρϊνονται από τθν 

εκάςτοτε αρμόδια Διεφκυνςθ κατόπιν προςκόμιςθσ από τον εκπαιδευτικό των 

απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν. Διαφορετικά ςε ιδθ υπάρχοντεσ φακζλουσ, θ αλλαγι των 

ςτοιχείων αυτϊν γίνεται από τθν Κεντρικι Τπθρεςία φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 

εκπαιδευτικοφ διά τθσ Διεφκυνςθσ. 
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Εικόνα 6 

Επιλζγοντασ ο εκπαιδευτικόσ το τίτλο «Κοινωνικά Κριτιρια» εμφανίηεται πλαίςιο των 

κοινωνικϊν κριτθρίων του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 7). τθν περίπτωςθ νζου 

φακζλου τα ςτοιχεία αυτά ςυμπλθρϊνονται από τθν εκάςτοτε αρμόδια Διεφκυνςθ κατόπιν 

προςκόμιςθσ από τον εκπαιδευτικό των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν. Διαφορετικά ςε 

ιδθ υπάρχοντεσ φακζλουσ, θ αλλαγι των ςτοιχείων αυτϊν γίνεται από τθν Κεντρικι 

Τπθρεςία φςτερα από ςχετικό αίτθμα του εκπαιδευτικοφ διά τθσ Διεφκυνςθσ. 

 

Εικόνα 7 

Αναλυτικά τα ςτοιχεία που καταχωρίηονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ φόρμα είναι τα εξισ: 

Προςωπικά ςτοιχεία  

 Α.Μ ( μόνο ςε περίπτωςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ) 

 Α.Φ.Μ. 

 Επϊνυμο 

 Όνομα 

 Πατρϊνυμο 

 Μθτρϊνυμο 

 Φφλο 
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 Εκπλθρωμζνεσ τρατ. Τποχρεϊςεισ (ςε περίπτωςθ ΑΡΡΕΝ) 

 Σφποσ Σαυτότθτασ 

 Α.Δ.Σ. 

 Εκδοφςα Αρχι 

 Ικαγζνεια 

 Ημ. Ικαγζνειασ (ςε περίπτωςθ ικαγζνειασ «Ελλθνικι με πολιτογράφθςθ») 

 Ημ. Γζννθςθσ 

 Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ 

τοιχεία Επικοινωνίασ 

 Πόλθ Μόνιμθσ Κατοικίασ 

 Οδόσ - Αρικμόσ 

 Σ.Κ. 

 Σθλζφωνο Επικοινωνίασ 

 Κινθτό 

 Email 

Λοιπά τοιχεία 

 Ελλθνομάκεια 

 Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ 

 Παιδαγωγικι Κατάρτιςθ 

 Πιςτοποιθτικό παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ 

 Γνϊςθ Γραφισ Braille 

 Γνϊςθ Ελλθνικισ Νοθματικισ 

Κοινωνικά Κριτήρια 

 Πολφτεκνοσ-Σρίτεκνοσ 

 Αρικμόσ μθτρϊου ΑΠΕ (ςε περίπτωςθ πολυτεκνίασ) 

 Μεςογειακι Αναιμία 

 κλιρυνςθ Κατά Πλάκασ 

 Ποςοςτό αναπθρίασ (ο ίδιοσ) 

 Αρικμόσ μθτρϊου ΚΕΠΑ (ςε περίπτωςθ διλωςθσ Μεςογειακισ Αναιμίασ ι 

κλιρυνςθσ Κατά Πλάκασ ι Αρικμόσ τζκνων με επ’ αόριςτον αναπθρία 67% και 

άνω) 

 Ικανότθτα υποψθφίου για εκπ/κό ζργο (ςε περίπτωςθ ποςοςτοφ αναπθρίασ) 

 Αρικμόσ τζκνων με επ’ αόριςτον αναπθρία 67% και άνω 

 Αρικμόσ Επιτροπισ (ςε περίπτωςθ διλωςθσ Μεςογειακισ Αναιμίασ ι κλιρυνςθσ 

Κατά Πλάκασ) 

 Απϊλεια ακοισ 

 Απϊλεια όραςθσ 

 Σετραπλθγία ι Παραπλθγία 
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Εφόςον ςυμπλθρωκοφν όλα τα προςωπικά του ςτοιχεία του εκπαιδευτικοφ, επιλζγεται το 

κουμπί «Καταχϊριςθ» για να γίνει θ αποκικευςθ τουσ.  

Προςοχή! ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει υποβάλει αίτθςθ από το 2012 και 

μετά είτε είναι καινοφριοσ χριςτθσ που δθμιουργεί νζο φάκελο ςτο ΟΠΤΔ απαιτείται θ 

επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων του. Ο χριςτθσ ενθμερϊνεται με ςχετικό μινυμα ςτα 

ςτοιχεία του φακζλου του. τθν περίπτωςθ αυτι ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να υποβάλει 

όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ του ϊςτε να γίνει «Επικφρωςθ 

και Καταχϊριςθ» των ςτοιχείων του φακζλου του. 

Προςοχή! Σα πεδία που είναι ςθμειωμζνα με κόκκινο αςτερίςκο (*) και δεν είναι 

κλειδωμζνα (χρωματιςμζνα με γκρι) πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από το χριςτθ 

υποχρεωτικά. Ο ΙΔΙΟ Ο ΧΡΗΣΗ ΤΠΟΧΡΕΟΤΣΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ 

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΣΑΙ ΣΗ ΦΟΡΜΑ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ. ε περίπτωςθ φπαρξθσ 

λάκουσ οφείλει να επικοινωνιςει με τθν αρμόδια Διεφκυνςθ. 

Προςοχή! Σο εικονίδιο  υποδθλϊνει ότι εκκρεμεί ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν. Αντίςτοιχα 

το εικονίδιο  υποδθλϊνει ότι το ζγγραφο που πιςτοποιεί τθν αντίςτοιχθ εγγραφι ζχει 

επικυρωκεί. 

 

Προςοχή! ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ΕΙΧΕ ΗΔΗ φάκελο ςτο προθγοφμενο ΟΠΤΔ 

και επικυμεί να τροποποιιςει οποιοδιποτε ςτοιχείο του φακζλου του, ζχει τθ δυνατότθτα 

αιτιματοσ «Αλλαγισ ςτοιχείων» (Εικόνα 8). Για νζουσ χριςτεσ και χριςτεσ που δεν ζχουν 

υποβάλει αίτθςθ από το 2012 και μετά ΔΕΝ δίνεται δυνατότθτα τροποποίθςθσ ςτοιχείων. 

Οι χριςτεσ αυτοί οφείλουν να απευκυνκοφν ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ. 
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Εικόνα 8 

τθ φόρμα που προκφπτει κατά τθν επιλογι «Αλλαγι τοιχείων» ο χριςτθσ πρζπει να 

ςυμπλθρϊςει το πεδίο που επικυμεί να τροποποιιςει όπωσ ικαγζνεια, ελλθνομάκεια κοκ. 

το πεδίο τθσ περιγραφισ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τισ αλλαγζσ που πρζπει να γίνουν 

ςτο δθλωκζν πεδίο και τζλοσ να ςυμπλθρϊςει από μια υπάρχουςα λίςτα τον τρόπο 

αποςτολισ των δικαιολογθτικϊν για τθν πιςτοποίθςθ τθσ αλλαγισ. Εφόςον ςυμπλθρωκοφν 

όλα τα υποχρεωτικά πεδία, επιλζγεται το κουμπί «Καταχϊριςθ» για να αποκθκευτεί το 

αίτθμα αλλαγισ ςτοιχείων. 

Προςοχή! ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει επικυρωμζνουσ κλάδουσ δεν μπορεί 

να προβεί ςε υποβολι αίτθςθσ. Ο χριςτθσ ενθμερϊνεται με ςχετικό μινυμα ςτα ςτοιχεία 

του φακζλου του.  

2.2 Σπουδέσ/Προςόντα 
τθν καρτζλα «πουδζσ/ Προςόντα» εμφανίηονται τα ςτοιχεία των κλάδων του 

εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 9). Ο μζγιςτοσ αρικμόσ κλάδων που μπορεί να ζχει δθλϊςει ο 

εκπαιδευτικόσ είναι πζντε. 
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Εικόνα 9 

Η ειςαγωγι νζου κλάδου ( ) ι θ επεξεργαςία μθ κλειδωμζνων πεδίων 

παλαιότερων κλάδων ( ) γίνεται από τθν εκάςτοτε αρμόδια Διεφκυνςθ. Διαφορετικά ςε 

ιδθ υπάρχοντεσ φακζλουσ, θ αλλαγι των κλειδωμζνων ςτοιχείων των κλάδων του 

εκπαιδευτικοφ γίνεται ΜΟΝΟ από τθν Κεντρικι Τπθρεςία φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 

εκπαιδευτικοφ διά τθσ Διεφκυνςθσ. 

Ο εκπαιδευτικόσ ζχει δυνατότθτα ΜΟΝΟ επιςκόπθςθσ των ςτοιχείων των κλάδων του. ε 

περίπτωςθ φπαρξθσ λάκουσ ςτα ςτοιχεία των κλάδων μπορεί να προβεί ςε αίτθμα 

«Αλλαγισ ςτοιχείων». 

Προςοχή! ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ΕΙΧΕ ΗΔΗ φάκελο ςτο προθγοφμενο ΟΠΤΔ 

και επικυμεί να τροποποιιςει οποιοδιποτε ςτοιχείο του φακζλου του, ζχει τθ δυνατότθτα 

αιτιματοσ «Αλλαγισ ςτοιχείων» από τθ ςχετικι φόρμα ςτο πλαίςιο των «Προςωπικϊν 

τοιχείων». Για νζουσ χριςτεσ και χριςτεσ που δεν ζχουν υποβάλει αίτθςθ από το 2012 και 

μετά ΔΕΝ δίνεται δυνατότθτα τροποποίθςθσ ςτοιχείων. Οι χριςτεσ αυτοί οφείλουν να 

απευκυνκοφν ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ. 

Επιλζγοντασ το εικονίδιο τθσ προβολισ  εμφανίηονται τα ςτοιχεία των 

ςπουδϊν/προςόντων του εκπαιδευτικοφ (Εικόνα 10):  

 Κλάδοσ 

 Προζλευςθ Πτυχίου  

 Χϊρα Προζλευςθσ 

 Πτυχίο 

 Ημ. Κτιςθσ Πτυχίου 

 Περίοδοσ Κτιςθσ Πτυχίου 
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 Βακμόσ Πτυχίου 

 Ειςαγωγι κλάδου ΕΑΕ 

 

Εικόνα 10 

Η καρτζλα αυτι περιζχει πεδία που δεν είναι πάντα ορατά και διακζςιμα και που θ 

εμφάνιςι τουσ εξαρτάται από τισ τιμζσ που επιλζγονται ςε προθγοφμενα πεδία. 

 Είμαι απόφοιτοσ ςχολισ φοίτθςθσ (ζτθ) 

 Ακαδθμαϊκι/ Επαγγελματικι Αναγνϊριςθ (ςε περίπτωςθ προζλευςθσ πτυχίου 

εξωτερικοφ) 

 Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ (ςε περίπτωςθ προζλευςθσ πτυχίου 

εξωτερικοφ) 

 Ζχω ςυμπλθρϊςει 36 μινεσ Επαγ/κισ Εμπειρίασ 

 Μινεσ επαγ/κισ εμπειρίασ (ςε περίπτωςθ που ςυμπλθρωκεί ΟΧΙ ςτο πεδίο 36 

μινεσ Επαγ/κισ Εμπειρίασ) 

 Μζρεσ επαγ.κισ εμπειρίασ (ςε περίπτωςθ που ςυμπλθρωκεί ΟΧΙ ςτο πεδίο 36 

μινεσ Επαγ/κισ Εμπειρίασ) 

 Επανεκπαίδευςθ 

 Ημ. Επανεκπαίδευςθσ 

 Εξομοίωςθ Π.Δ. 130/1990 

 Ημ. Εξομοίωςθσ 

 Βακμόσ Εξομοίωςθσ 

ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ παρατθριςει κάποιο λάκοσ ι παράλειψθ ςτα ςτοιχεία 

του κλάδου του, ο εκπαιδευτικόσ καλείται να απευκυνκεί ςτθν οικεία Διεφκυνςθ για τθ 

διόρκωςθ τουσ ι να αιτθκεί τθν επικυμθτι «Αλλαγι ςτοιχείων» από τθ ςχετικι φόρμα ςτο 

πλαίςιο των «Προςωπικϊν τοιχείων». 
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Προςοχή! Σο εικονίδιο  υποδθλϊνει ότι ο αντίςτοιχοσ κλάδοσ. Αντίςτοιχα το εικονίδιο 

 υποδθλϊνει ότι ο αντίςτοιχοσ κλάδοσ ζχει επικυρωκεί. 

 

2.3 Προςόντα Ειδικήσ Αγωγήσ 
Η ςυγκεκριμζνθ ενότθτα εμφανίηεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ζχει κλάδο 

ΕΑΕ. Επομζνωσ αν ο εκπαιδευτικόσ ςτθν ενότθτα πουδζσ/ Προςόντα ζχει επιλεγμζνο το 

πεδίο «Ειςαγωγι Κλάδου ΕΑΕ» τότε ςτο μενοφ των επιλογϊν του Φακζλου ζχει ακόμα μία 

καρτζλα «Προςόντα Ειδικισ Αγωγισ» για τθ διαχείριςθ/ προεπιςκόπθςθ των πτυχίων ΕΑΕ. 

(Εικόνα 11) 

 
Εικόνα 11 

Η ειςαγωγι προςόντοσ ειδικισ αγωγισ ( ) ι θ επεξεργαςία μθ κλειδωμζνων 

πεδίων ( ) γίνεται από τθν εκάςτοτε αρμόδια Διεφκυνςθ. Διαφορετικά ςε ιδθ 

υπάρχοντεσ φακζλουσ, θ αλλαγι των κλειδωμζνων ςτοιχείων των κλάδων του 

εκπαιδευτικοφ γίνεται ΜΟΝΟ από τθν Κεντρικι Τπθρεςία φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 

εκπαιδευτικοφ διά τθσ Διεφκυνςθσ. 

Ο εκπαιδευτικόσ ζχει δυνατότθτα ΜΟΝΟ επιςκόπθςθσ των ςτοιχείων των προςόντων 

ειδικισ αγωγισ του. ε περίπτωςθ φπαρξθσ λάκουσ ςτα ςτοιχεία των προςόντων μπορεί να 

προβεί ςε αίτθμα «Αλλαγισ ςτοιχείων». 

Προςοχή! ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ΕΙΧΕ ΗΔΗ φάκελο ςτο προθγοφμενο ΟΠΤΔ 

και επικυμεί να τροποποιιςει οποιοδιποτε ςτοιχείο του φακζλου του, ζχει τθ δυνατότθτα 

αιτιματοσ «Αλλαγισ ςτοιχείων» από τθ ςχετικι φόρμα ςτο πλαίςιο των «Προςωπικϊν 

τοιχείων». Για νζουσ χριςτεσ και χριςτεσ που δεν ζχουν υποβάλει αίτθςθ από το 2012 και 

μετά ΔΕΝ δίνεται δυνατότθτα τροποποίθςθσ ςτοιχείων. Οι χριςτεσ αυτοί οφείλουν να 

απευκυνκοφν ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ. 

Επιλζγοντασ το εικονίδιο τθσ προβολισ  εμφανίηονται τα ςτοιχεία των προςόντων 

ειδικισ αγωγισ του εκπαιδευτικοφ ανάλογα με το είδοσ του ακαδθμαϊκοφ προςόντοσ 

(Εικόνα 12):  

 Ακαδθμαϊκό προςόν 

 Κφρια Ειδικότθτα 

 Προζλευςθ Πτυχίου  

 Χϊρα Προζλευςθσ 

 Ημ. Κτιςθσ Πτυχίου 

 Βακμόσ Πτυχίου 

 Ιςοτιμία από Αντιςτοιχία  
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 Πτυχίο 

 

Εικόνα 12 

Προςοχή! ε περίπτωςθ που το «Ακαδθμαϊκό Προςόν» είναι «Διδακτορικόσ Σίτλοσ 

πουδϊν ςτθν ΕΑΕ ι ςτθ χολικι Ψυχολογία» είτε «Διδακτορικόσ Σίτλοσ πουδϊν ςτθν 

Ειδικι Φυςικι Αγωγι» δεν απαιτείται θ επιλογι «Χϊρα Προζλευςθσ» και εξαιτίασ αυτοφ το 

ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηεται κλειδωμζνο. 

2.4 Συνολικά Μόρια 
Η ενότθτα αυτι εμφανίηεται μόνο ςτθν περίπτωςθ μθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ. Ο 

εκπαιδευτικόσ ενθμερϊνεται για όλα τα υπολογιςμζνα μόρια ανά ςχολικό ζτοσ που 

διακζτει λόγω προχπθρεςίασ (Εικόνα 13).  
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Εικόνα 13 

 

Προςοχή! ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ΕΙΧΕ ΗΔΗ φάκελο ςτο προθγοφμενο ΟΠΤΔ 

και επικυμεί να τροποποιιςει οποιοδιποτε ςτοιχείο του φακζλου του, ζχει τθ δυνατότθτα 

αιτιματοσ «Αλλαγισ ςτοιχείων» από τθ ςχετικι φόρμα ςτο πλαίςιο των «Προςωπικϊν 

τοιχείων». Για νζουσ χριςτεσ και χριςτεσ που δεν ζχουν υποβάλει αίτθςθ από το 2012 και 

μετά ΔΕΝ δίνεται δυνατότθτα τροποποίθςθσ ςτοιχείων. Οι χριςτεσ αυτοί οφείλουν να 

απευκυνκοφν ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ. 

 


