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Για την ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας αφαίρεσης περιοχών προτίμησης ο υποψήφιος 

οφείλει να πατήσει το κουμπί «Αφαίρεση Περιοχών Αίτησης» (βλ. Εικ.1) από την αντίστοιχη αίτηση 

(Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Μουσικών Σχολείων, ΕΕΠ-ΕΒΠ).   

  

 
   

Αφαίρεση Περιοχών_Εικ.1   

   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον ο υποψήφιος έχει υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις αναπληρωτή (Γενικής 

Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Μουσικών Σχολείων, ΕΕΠ-ΕΒΠ), οφείλει να προβεί στη σχετική 

διαδικασία (που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο) ξεχωριστά για καθεμία από τις αιτήσεις από τις οποίες 

επιθυμεί να αφαιρέσει προτιμήσεις. 

   

Στη σελίδα που ακολουθεί ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει την περιοχή προτίμησης που θέλει να 

αφαιρέσει και να επιλέξει το σχετικό κουμπί (βλ. Εικ.2-3).    

 
   

Αφαίρεση Περιοχών_Εικ.2   
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Αφαίρεση Περιοχών_Εικ.3   

   

Η ίδια διαδικασία (με αυτή του πλήρους ωραρίου) ισχύει και για περίπτωση αφαίρεσης περιοχής με 

μειωμένο ωράριο (Εικ. 4-5):   

 
   

Αφαίρεση Περιοχών_Εικ.4   
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Αφαίρεση Περιοχών_Εικ.5   

   

Εκτός από τις περιοχές προτίμησης, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να αναιρέσει από τις αιτήσεις του 

τις  επιλογές: 

o Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων 

Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης. 

ή/και 

o Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για τις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων 

(ΔΥΕΠ). 

(βλ. Εικ.6).   

 
Αφαίρεση Περιοχών_Εικ.6   
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αναίρεσης των παραπάνω επιλογών, δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς 

τους. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την καταχώριση/αφαίρεση της/ων σχετικής/ων επιλογής/ών στη βάση του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας απαιτείται η επιλογή του 

κουμπιού «Καταχώριση» (βλ. Εικ.7).   

  

 
   

Αφαίρεση Περιοχών_Εικ.7   

   

Κατόπιν εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα (βλ. Εικ.8) με το οποίο και ο υποψήφιος επιβεβαιώνει την 

πρόθεσή του για αφαίρεση των σχετικών περιοχών επιλέγοντας το κουμπί «Ναι».   

 
   

Αφαίρεση Περιοχών_Εικ.8   

   

Στη συνέχεια ο υποψήφιος μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να εκτυπώσει από την αρχική σελίδα - μέσω  

της επιλογής «Εξαγωγή σε PDF» - (βλ. Εικ.9) την αίτησή του, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πλέον.   
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Αφαίρεση Περιοχών_Εικ.9   

   

Σημειώνεται ότι η εν λόγω η αίτηση διατηρεί τον αριθμό πρωτοκόλλου που είχε λάβει αρχικώς, απλά 

προστίθεται σε αυτήν η ημερομηνία της τελευταίας σχετικής τροποποίησης (βλ. Εικ.10).   

   
Αφαίρεση Περιοχών_Εικ.10   


