ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Για να συνδεθείτε και να υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα διαχείρισης αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ της Δ.Π.Ε. Χανίων, πατήστε σ τον
παρακάτω σύνδεσμο. Στη σελίδα που εμφανίζετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε στο πρώτο πεδίο τον αριθμό μητρώου εκπαιδευτικού που
έχετε και στο από κάτω πεδίο το ΑΦΜ σας και να πατήσετε το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ, όπως φαίνεται και στην εικόνα 1. Εάν είστε εκπαιδευτικός
στην Π.Ε. Χανίων, το σύστημα θα σας αναγνωρίσει και θα σας εμφανίσει την οθόνη καλωσορίσματος. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία σας
στο σύστημα, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε πατώντας στο όνομά σας που εμφανίζετε πάνω δεξιά και μετά « ΕΞΟΔΟΣ» , όπως φαίνεται και
στην εικόνα 2.

Εικόνα 1 Είσοδος Στο Σύστημα

Εικόνα 2 Αποσύνδεση Από Το Σύστημα

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
2.1 ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το σύστημα αρχικά σας προτρέπει να εισάγετε-επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία θα μετρήσουν στην μοριοδότησή σας,
πριν εισάγετε την αίτησή σας. Πατώντας το κουμπί «Εισαγωγή/Επιβεβαίωση Προσωπικών Στοιχείων» από την αρχική οθόνη, μεταφέρεστε
στην οθόνη εισαγωγής προσωπικών στοιχείων. Μπορείτε να επανέλθετε σε αυτή τη φόρμα για τυχόν διορθώσεις μέχρι το τέλος της
προθεσμίας που αναγράφετε στην αρχική σελίδα του συστήματος. Στην καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία», υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν
αντληθεί από τα πληροφοριακά συστήματα της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων και τα οποία δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ( Επώνυμο, Όνομα,
Πατρώνυμο, Ειδικότητα, Οργανική (Αν υπάρχει)). Τα στοιχεία που μπορείτε να εισάγετε είναι το Email σας και το κινητό και σταθερό
τηλέφωνό σας.

Εάν υπηρετείτε σε μονάδα Ειδικής Αγωγής (Τμήμα Ένταξης, Ειδικό Σχολείο), παρακαλούμε επιλέξτε ΝΑΙ στο
αντίστοιχο πεδίο, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.

2.2 ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Στην καρτέλα μοριοδοτούμενα στοιχεία, εισάγετε τα στοιχεία που θα προσμετρηθούν στη μοριοδότησή σας. Τα στοιχεία αυτά ελέγχον ται
από το ΠΥΣΠΕ Χανίων και, όπου απαιτείται, θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Πιο αναλυτικά τα πεδία είνα ι τα
παρακάτω:
•
•

Οικογενειακή Κατάσταση όπου επιλέγετε την οικογενειακή σας κατάσταση από το αναδυόμενο μενού.
Αριθμός Προστατευόμενων Τέκνων, όπου συμπληρώνετε το πλήθος (αριθμητικά) των προστατευόμενων τέκνων σας.

Προσοχή!! Προστατευόμενα τέκνα νοούνται τα τέκνα που βρίσκονται έως το 18ο έτος ηλικίας ή σπουδάζουν εντός
των προβλεπόμενων ορίων και αφού έχουν προσκομιστεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σπουδών.
•
•

Ειδική Κατηγορία όπου δηλώνετε αν ανήκετε σε ειδική κατηγορία.
Σοβαροί Λόγοι Υγείας όπου δηλώνετε αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας. Αν επιλέξετε «ΝΑΙ», εμφανίζονται επιπλέον πεδία όπου
δηλώνετε συγκεκριμένα τους λόγους υγείας που υπάρχουν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν επιλέξετε λόγους υγείας και κατόπιν επιλέξετε «ΟΧΙ» στο
πεδίο «Σοβαροί Λόγοι Υγείας», θα διαγραφούν οι επιλογές λόγων υγείας από το σύστημα, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.

Εικόνα 3 Καρτέλα Προσωπικών Στοιχείων

•
•

Δήμος Συνυπηρέτησης, επιλέγω το Δήμο Συνυπηρέτησης (αν υπάρχει) από τις διαθέσιμες επιλογές.
Δήμος Εντοπιότητας, επιλέγω το Δήμο Εντοπιότητας (αν υπάρχει) από τις διαθέσιμες επιλογές.

2.3 ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Στην καρτέλα συνοδευτικών δικαιολογητικών μπορείτε να μεταφορτώσετε στο σύστημα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα
μοριοδοτούμενα στοιχεία (Πιστοποιητικά Σπουδών κ.α.), πατώντας στο κουμπί «Επιλογή Αρχείων». Για να επιλέξετε τα αρχεία σας θα πρέπει
να τα τοποθετήσετε όλα σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας και να τα κάνετε κλικ πάνω τους (αν είναι παραπάνω από ένα) κρατώντας
πατημένο το πλήκτρο CTRL του πληκτρολογίου σας, όπως φαίνεται στην εικόνα 5. Αφού έχετε επιλέξει τα αρχεία σας πατήστε στο κουμπί
Άνοιγμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δικαιολογητικά αφού έχετε υποβάλει τα στοιχεία σας, από το μενού «Προσωπικά Στοιχεία>Μεταβολή Προσωπικών Στοιχείων», αλλά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Εικόνα 4 Μοριοδοτούμενα Στοιχεία

Εικόνα 5 Επιλογή πολλών δικαιολογητικών με πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνοντας κλικ πάνω τους. Αφού τα επιλέξετε πατήστε στο κουμπί Άνοιγμα.

Αφού συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, πατήστε την καρτέλα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» και το σύστημα σας
ανακατευθύνει στη σελίδας προβολής των προσωπικών σας στοιχείων και σας πληροφορεί για την επιτυχή καταχώρηση των στοιχείων σας.
Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να ελέγξετε τα προσωπικά στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στο σύστημα. Μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα
και να δείτε και να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας όσες φορές επιθυμείτε μέχρι το τέλος της προθεσμίας, από το μενού «Προσωπικά
Στοιχεία->Μεταβολή Προσωπικών Στοιχείων», όπως φαίνεται και στην εικόνα 6.

Εικόνα 6 Επιτυχής Εισαγωγή Προσωπικών Στοιχείων

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Αφού έχετε εισαγάγει τα προσωπικά σας στοιχεία επιτυχώς, μπορείτε να εισάγετε την αίτησή σας, είτε από το μενού Αίτηση, που εμφανίζετε
μετά την εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων, όπως φαίνεται και στην εικόνα 6, είτε από την αρχική σελίδα. Στο σύστημα υπάρ χουν
τρία διαφορετικά είδη αίτησης (Τακτικής Απόσπασης, Για Υπεράριθμους, Προσωρινής Τοποθέτησης), όπου κατευθύνεστε αυτόματα ανάλογα
με την κατηγορία σας, όταν πατάτε εισαγωγή νέας αίτησης.

3.1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Εάν δεν είστε υπεράριθμος/η και δεν ανήκετε στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ για προσωρινή τοποθέτηση θα μεταφερθείτε απευθείας στην αίτ ηση
για τακτικές αποσπάσεις που φαίνεται και στην εικόνα 7. Τα μόρια που εμφανίζονται, υπολογίζονται βάση των προσωπικών στοιχείων που
δηλώσατε και δεν είναι τα οριστικά μόριά σας. Στο πρώτο πεδίο επιλογής επιλέγετε αν είστε σύζυγος στρατιωτικού επιλέγοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ
αντίστοιχα. Στο κάτω πεδίο, επιλέξτε τα Σχολεία που επιθυμείτε να αποσπαστείτε, με τη σειρά επιλογής που επιθυμείτε. Πριν υποβάλετε την
αίτηση μπορείτε να διαγράψετε ένα ή περισσότερα Σχολεία και να αλλάξετε τη σειρά τους, όπως φαίνεται στην εικόνα 7. Στο τελευταίο
πλαίσιο μπορείτε να εισάγετε παρατηρήσεις σχετικά με την αίτησή σας.

Εικόνα 7 Αίτηση Για Τακτικές Αποσπάσεις

Αφού ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ. Το σύστημα σας ενημερώνει για τους όρους χρήσης και αφού πατήσετε
συνέχεια, το σύστημα καταχωρεί την αίτησή σας με ένα μοναδικό αριθμό και σας ανακατευθύνει στην αρχική σελίδα με ένα μήνυμα
επιτυχίας. Μπορείτε να τροποποιήσετε την αίτησή σας όσες φορές επιθυμείτε μέχρι το τέλος της προθεσμίας, από το μενού «Αίτηση>Τροποποίηση». Μόνο η τελευταία τροποποίηση της αίτησή σας έχει ισχύ, όλες οι άλλες δε θα ληφθούν υπόψιν. Επίσης μπορείτε να
προβάλετε και να εκτυπώσετε σε μορφή pdf την αίτησή σας από το μενού «Αίτηση->Προβολή-Εκτύπωση».

3.2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ
Εάν είστε υπεράριθμος/η, το σύστημα θα σας ανακατευθύνει αυτόματα στο είδος αίτησης υπεραρίθμου που φαίνεται στην εικόνα 8. Εδώ
μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να παραμείνετε ή να επιστρέψετε στην οργανική σας θέση από τα δύο πρώτα πεδία επιλογής. Από τα τρία
επόμενα πλαίσια, μπορείτε να επιλέξετε σχολεία για την ίδια ομάδα, για όμορες ομάδες ή/και για τακτικές αποσπάσεις. Μπορείτε να
επιλέξετε, να διαγράψετε, να αλλάξετε τη σειρά των σχολείων επιλογής και να εισάγετε παρατηρήσεις για κάθε ενότητα, με τον ίδιο τρόπο
που περιγράφετε στην ενότητα 3.1.
Για να υποβάλετε την αίτησή σας, πατήστε στο κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ». Το σύστημα σας ενημερώνει για τους όρους χρήσης και αφού πατήσετε
συνέχεια, το σύστημα καταχωρεί την αίτησή σας με ένα μοναδικό αριθμό και σας ανακατευθύνει στην αρχική σελίδα. Μπορείτε να
τροποποιήσετε την αίτησή σας όσες φορές επιθυμείτε μέχρι το τέλος της προθεσμίας, από το μενού «Αίτηση->Τροποποίηση». Μόνο η
τελευταία τροποποίηση της αίτησή σας έχει ισχύ, όλες οι άλλες δε θα ληφθούν υπόψιν. Επίσης μπορείτε να προβάλετε και να εκτυπώσετε σε
μορφή pdf την αίτησή σας από το μενού «Αίτηση->Προβολή-Εκτύπωση».

Εικόνα 8 Αίτηση Για Υπεραρίθμους

3.3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Εάν βρίσκεστε στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και αιτείστε προσωρινή τοποθέτηση, το σύστημα θα σας ανακατευθύνει αυτόματα στην αίτηση για
προσωρινή τοποθέτηση. Η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι πανομοιότυπη με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για τακτικές αποσπάσ εις
που περιγράφετε στην ενότητα 3.1.

