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1. Ειςαγωγή
Η δικτυακι πφλθ του ΟΠΣΥΔ είναι ζνα ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν θλεκτρονικι
υποβολι αιτιςεων και τθ διαχείριςθ προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια. Το ΟΠΣΥΔ απευκφνεται ςε τρία είδθ χρθςτών, τουσ
αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ και το
προςωπικό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Το ςφςτθμα ΟΠΣΥΔ προςπελαφνεται ςτθ διεφκυνςθ https://opsyd.sch.gr/.
Η είςοδοσ ςτθ δικτυακι πφλθ ΟΠΣΥΔ γίνεται κατόπιν εγγραφισ του χριςτθ, ώςτε να
αποκτιςει όνομα και κωδικό πρόςβαςθσ. Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφεται αναλυτικά θ
εγγραφι του χριςτθ θ οποία γίνεται μζςω πιςτοποίθςθσ από τθν ΓΓΠΣ κακώσ και θ
ςφνδεςθ του ςτθν εφαρμογι.
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2. Εγγραφή και Σύνδεςη Χρήςτη ςτο ΟΠΣΥΔ
2.1 Σύνδεςη με ΓΓΠΣ
Στθν πρώτθ ςελίδα τθσ εφαρμογισ δίνεται θ δυνατότθτα ςε ζναν χριςτθ να ειςαχκεί ςτο
ςφςτθμα αν ζχει ιδθ δθμιουργιςει λογαριαςμό ι να εγγραφεί αν είναι καινοφριοσ χριςτθσ
(Εικόνα 1).

Εικόνα 1

Το πρώτο βιμα ενόσ καινοφριου χριςτθ είναι θ εγγραφι του. Το ςφςτθμα δίνει τθ
δυνατότθτα ςε ζναν χριςτθ να εγγραφεί μζςω πιςτοποίθςθσ από τθν ΓΓΠΣ. Για τθ
διαδικαςία τθσ εγγραφισ ο χριςτθσ επιλζγει το ςφνδεςμο «Σφνδεςθ με ΓΓΠΣ (Taxis)»
(Εικόνα 2).

Εικόνα 2
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Ο χριςτθσ μεταβαίνει ςε νζα φόρμα ςτθν οποία του δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ τφπου
χριςτθ. Συγκεκριμζνα, ζνασ χριςτθσ μπορεί να εγγραφεί είτε ωσ Αναπλθρωτισ/
Ωρομίςκιοσ Εκπαιδευτικόσ είτε ωσ Μόνιμοσ Εκπαιδευτικόσ είτε ωσ Προςωπικό του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Προσοχή! Για να προχωριςει θ διαδικαςία εγγραφισ, ο χριςτθσ πρζπει υποχρεωτικά να
επιλζξει ζναν από τουσ διακζςιμουσ τφπουσ χριςτθ.
1. Αναπληρωτήσ/ Ωρομίςθιοσ Εκπαιδευτικόσ
Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ χριςτθ αφορά αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ
εκπαιδευτικοφσ που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςτο ΟΠΣΥΔ. Αφοφ επιλεχκεί ο τφποσ
χριςτθ θ είςοδοσ γίνεται μζςω τθσ επιλογισ «Είςοδοσ ςτθ ΓΓΠΣ» (Εικόνα 3).

Εικόνα 3

2. Μόνιμοσ Εκπαιδευτικόσ
Στθν περίπτωςθ που επιλεχκεί να γίνει εγγραφι μόνιμου εκπαιδευτικοφ
εμφανίηεται ζνα νζο υποχρεωτικό πεδίο ςτθ φόρμα ώςτε να ςυμπλθρώςει ο
εκπαιδευτικόσ τον αρικμό μθτρώου του. Αφοφ ςυμπλθρωκεί ο Α.Μ. θ είςοδοσ
γίνεται μζςω τθσ επιλογισ «Είςοδοσ ςτθ ΓΓΠΣ» (Εικόνα 4).
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Εικόνα 4

3. Προςωπικό ΤΠ.Π.Ε.Θ
Ο τφποσ αυτόσ επιλζγεται μόνο από το διοικθτικό προςωπικό, το οποίο δεν είναι
εκπαιδευτικό προςωπικό (αναπλθρωτισ, μόνιμοσ) αλλά εργάηεται ςε κάποια από
τισ μονάδεσ του ΥΠ.Π.Ε.Θ (Διευκφνςεισ, Περιφζρειεσ, Κεντρικι Υπθρεςία). Αφοφ
επιλεχκεί ο τφποσ χριςτθ θ είςοδοσ γίνεται μζςω τθσ επιλογισ «Είςοδοσ ςτθ ΓΓΠΣ»
(Εικόνα 5).

Εικόνα 5

Και ςτισ τρεισ προαναφερκείςεσ περιπτώςεισ θ επιλογι «Είςοδοσ ςτθ ΓΓΠΣ» οδθγεί ςτθ
ςελίδα του ςυςτιματοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακών Συςτθμάτων (GSIS). Στθ
φόρμα αυτι ηθτείται από το χριςτθ να ειςάγει τουσ κωδικοφσ που αυτόσ χρθςιμοποιεί ςτθν
θλεκτρονικι πφλθ TAXISnet. Αφοφ ο χριςτθσ ειςάγει ορκά το όνομα και τον κωδικό του
TAXISnet (username και password) που του ανικουν επιλζγει «Είςοδοσ» ώςτε να ςυνεχίςει
ςτθ διαδικαςία τθσ εγγραφισ του (Εικόνα 6).
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Εικόνα 6

Αφοφ γίνει αναγνώριςθ των ςτοιχείων του χριςτθ ηθτείται «Εξουςιοδότθςθ» του
εξυπθρετθτι του Υπουργείου Παιδείασ για τθν προςπζλαςθ των ςτοιχείων του χριςτθ
(Εικόνα 7). Ο χριςτθσ επιλζγει τθν «Εξουςιοδότθςθ» για να ςυνεχίςει ςτθ διαδικαςία
εγγραφισ του.

Εικόνα 7

2.2 Εγγραφή Νέου Χρήςτη
Μόλισ δοκεί «Εξουςιοδότθςθ» ςτον εξυπθρετθτι του ΥΠ.Π.Ε.Θ εμφανίηεται θ ςχετικι
φόρμα ςυμπλιρωςθσ όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων του χριςτθ για τθ δθμιουργία του
λογαριαςμοφ του. Η ςυγκεκριμζνθ φόρμα χωρίηεται ςε τρεισ ενότθτεσ ανάλογα με το είδοσ
των ςτοιχείων προσ ςυμπλιρωςθ.
Προσοχή! Τα πεδία που είναι ςθμειωμζνα με κόκκινο αςτερίςκο (*) πρζπει να
ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά, ενώ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΤΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ
ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ.
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Αρχικά ςτθν ενότθτα «Προςωπικά Στοιχεία» τα πεδία «ΑΦΜ», «Όνομα», «Επώνυμο» και
«Πατρώνυμο» που εμφανίηονται με γκρι χρώμα είναι προ-ςυμπλθρωμζνα από το ςφςτθμα
τθσ ΓΓΠΣ και δεν γίνεται να τροποποιθκοφν από το χριςτθ (Εικόνα 8).

Εικόνα 8

Στθν ενότθτα «Στοιχεία Επικοινωνίασ» ςυμπλθρώνονται υποχρεωτικά όλοι οι τρόποι
επικοινωνίασ με το χριςτθ (Εικόνα 9).

Εικόνα 9
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Προσοχή! Το Email που κα ςυμπλθρώςει ο χριςτθσ ςτθν ενότθτα αυτι χρθςιμοποιείται για
τθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του, οπότε αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ
εγκυρότθτα του (Εικόνα 10).

Εικόνα 10

Στθν ενότθτα «Λογαριαςμόσ Πρόςβαςθσ» ο χριςτθσ επιλζγει όνομα χριςτθ και κωδικό
πρόςβαςθσ που κα χρθςιμοποιεί ςτο εξισ για τθν είςοδο του ςτθν πφλθ ΟΠΣΥΔ (Εικόνα 11).

Εικόνα 11

Για τθ διευκόλυνςθ του χριςτθ ςτθ ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ παρζχονται επιπλζον
«Οδθγίεσ εγγραφισ» που βρίςκονται ςε ςφνδεςμο πάνω δεξιά ςτθ φόρμα (Εικόνα 12).
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Εικόνα 12

Αφοφ ο χριςτθσ ςυμπλθρώςει τα ςτοιχεία του επιλζγει «Εγγραφι Χριςτθ» ώςτε να γίνει
τελικά θ εγγραφι του ςτο ςφςτθμα. Σε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ ςυμπλιρωςθσ δεδομζνων
ο χριςτθσ ενθμερώνεται με αντίςτοιχο μινυμα για τθ διόρκωςθ των λακών (Εικόνα 13).

Εικόνα 13

Αν όλα τα πεδία είναι ζγκυρα και τα υποχρεωτικά πεδία τθσ φόρμασ ςυμπλθρωμζνα, θ
εγγραφι του χριςτθ γίνεται με επιτυχία. Στο ςθμείο αυτό ο χριςτθσ μεταβαίνει ςε μια
ενθμερωτικι ςελίδα ςτθν οποία δθλώνεται θ επιτυχισ δθμιουργία του λογαριαςμοφ του
και δίνονται οδθγίεσ για το επόμενο βιμα που απαιτείται ώςτε να γίνει θ ενεργοποίθςθ του
λογαριαςμοφ (Εικόνα 14).
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Εικόνα 14

2.3 Ενεργοποίηςη Λογαριαςμού Χρήςτη
Μόλισ ο λογαριαςμόσ του χριςτθ δθμιουργθκεί με επιτυχία, το επόμενο βιμα είναι θ
επιβεβαίωςθ email για να γίνει θ ενεργοποίθςθ του. Στθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου που καταχώριςε ο χριςτθσ ςτα «Στοιχεία Επικοινωνίασ» αποςτζλλεται email
με οδθγίεσ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ του και τελικά τθν
ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του.
2.3.1 Επιτυχήσ ενεργοποίηςη λογαριαςμού
Στο email που ςτζλνεται ςτο χριςτθ υπάρχει ςχετικόσ ςφνδεςμοσ θ επιλογι του οποίου
οδθγεί ςε νζα ςελίδα που ενθμερώνει τον χριςτθ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ θλεκτρονικισ
διεφκυνςθσ του και τθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του (Εικόνα 15).

Εικόνα 15

Αφοφ επιβεβαιώκθκε θ διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του χριςτθ, θ
ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του ζγινε επιτυχώσ και ο χριςτθσ αποκτά πρόςβαςθ ςτο
ςφςτθμα ΟΠΣΥΔ. Επιλζγοντασ «Σφνδεςθ ςτο ΟΠΣΥΔ» μεταβαίνει ςτθ ςελίδα ειςόδου τθσ
εφαρμογισ.
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2.3.2 Ανεπιτυχήσ ενεργοποίηςη λογαριαςμού
Σε περίπτωςθ που ο λογαριαςμόσ του χριςτθ δεν γίνει με επιτυχία ο χριςτθσ ενθμερώνεται
με ςχετικό μινυμα.

Εικόνα 16

Ο χριςτθσ κατά τθν προςπάκεια ενεργοποίθςθσ του λογαριαςμοφ του μπορεί να
αντιμετωπίςει κάποια από τα παρακάτω προβλιματα:






Ο ςφνδεςμοσ που ζχει ςταλεί με email ςτο χριςτθ ζχει ιςχφ 48 ωρών από τθν
εγγραφι του. Σε περίπτωςθ που το διάςτθμα αυτό ζχει παρζλκει ο ςφνδεςμοσ ζχει
λιξει και ο χριςτθσ δεν ζχει δυνατότθτα να κάνει ενεργοποίθςθ λογαριαςμοφ. Τότε
ο χριςτθσ πρζπει να ακολουκιςει τθ διαδικαςία «Αλλαγή ηλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου ή νζα αποςτολή email επιβεβαίωςησ» ώςτε να λάβει νζο email
επιβεβαίωςθσ το οποίο κα διακζτει νζο ςφνδεςμο για να γίνει θ ενεργοποίθςθ
λογαριαςμοφ (βλ. Αλλαγι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι νζα αποςτολι email
επιβεβαίωςθσ).
Σε περίπτωςθ που το email επιβεβαίωςθσ από το ΟΠΣΥΔ δεν ζχει αποςταλεί ςτο
χριςτθ ι ο χριςτθσ κζλει να αλλάξει/ διορκώςει τθ διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου που είχε δθλώςει κατά τθν εγγραφι του λογαριαςμοφ του, το
ςφςτθμα δίνει τθ δυνατότθτα νζασ αποςτολισ email και αλλαγισ διεφκυνςθσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι ο χριςτθσ πρζπει να ακολουκιςει τθ διαδικαςία «Αλλαγή
ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ή νζα αποςτολή email επιβεβαίωςησ» ώςτε να λάβει
νζο email επιβεβαίωςθσ το οποίο κα διακζτει νζο ςφνδεςμο για να γίνει θ
ενεργοποίθςθ λογαριαςμοφ (βλ. Αλλαγι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι νζα
αποςτολι email επιβεβαίωςθσ).
Αν ο χριςτθσ δε λάβει το email επιβεβαίωςθσ από το ΟΠΣΥΔ ςτο φάκελο των
ειςερχόμενων του, πρζπει να βεβαιωκεί μιπωσ το email βρίςκεται ςτο φάκελο
ανεπικφμθτων μθνυμάτων (Junk). Σε αυτι τθν περίπτωςθ το email πρζπει να
ςθμειωκεί ωσ μθ ανεπικφμθτο. Αν παρόλα αυτά δεν βρεκεί το email επιβεβαίωςθσ,
ο χριςτθσ πρζπει να προςκζςει τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ opsyd@sch.gr ωσ
αποδεκτό αποςτολζα.
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2.3.2.1 Αλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή νέα αποςτολή email
επιβεβαίωςησ
Στθν αρχικι ςελίδα τθσ διαςταφρωςθσ ςτοιχείων μζςω τθσ ΓΓΠΣ κάτω από τθν επιλογι
«Είςοδοσ ςτθ ΓΓΠΣ» και ςτθ ςελίδα ανεπιτυχοφσ ενεργοποίθςθσ του λογαριαςμοφ δίνεται θ
δυνατότθτα αλλαγισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου χριςτθ ι νζασ αποςτολισ email
επιβεβαίωςθσ επιλζγοντασ το ςφνδεςμο ςτο «εδώ» (Εικόνα 17).

Εικόνα 17

Ο χριςτθσ μεταβαίνει ςε νζα φόρμα αλλαγισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι νζασ
αποςτολισ email επιβεβαίωςθσ (Εικόνα 18).

Εικόνα 18

Στθ φόρμα αυτι ο χριςτθσ ςυμπλθρώνει το όνομα και τον κωδικό που επζλεξε κατά τθν
εγγραφι του και δθλώνει μια ζγκυρθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Στθ ςυνζχεια
επιλζγει «Αποςτολι email επιβεβαίωςθσ» και ζνα νζο email επιβεβαίωςθσ αποςτζλλεται
ςτθ νζα διεφκυνςθ του. Ο χριςτθσ ενθμερώνεται ςε νζα ςελίδα για τθν επιτυχθμζνθ
αποςτολι email επιβεβαίωςθσ ςτθν θλεκτρονικι του διεφκυνςθ (Εικόνα 19).
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Εικόνα 19

Κατόπιν αυτοφ, ο χριςτθσ ακολουκεί τισ οδθγίεσ του email για τθν ενεργοποίθςθ του
λογαριαςμοφ του όπωσ παρουςιάηονται παραπάνω.

2.4 Σύνδεςη ςτο ΟΠΣΥΔ
Η είςοδοσ ςτο ΟΠΣΥΔ γίνεται με τθ χριςθ των διαπιςτευτθρίων που δθλώκθκαν κατά τθν
διαδικαςία τθσ εγγραφισ χριςτθ ςτο ΟΠΣΥΔ όπωσ περιγράφεται παραπάνω. Αφοφ ο
χριςτθσ ειςάγει όνομα και κωδικό πρόςβαςθσ επιλζγει το «Σφνδεςθ» (Εικόνα 20).

Εικόνα 20

Σε περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ ζχει πολλαπλό ρόλο, δθλαδι είναι εκπαιδευτικόσ και
ταυτόχρονα εργάηεται ςε κάποια δομι τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ, όπωσ πχ. Διευκφνςεισ,
Περιφζρειεσ, Κεντρικι Υπθρεςία κλπ. μετά τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων ειςόδου του ςτο
ΟΠΣΥΔ καλείται να επιλζξει από πτυςςόμενο μενοφ επιλογισ (Εικόνα 21), το ρόλο με τον
οποίο επικυμεί να ςυνδεκεί ςτο ςφςτθμα.
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Εικόνα 21

Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ ςυνδζεται ωσ εκπαιδευτικόσ ζχει πρόςβαςθ ςτο μενοφ του
εκπαιδευτικοφ, δίνοντασ του τθ δυνατότθτα να δει το φάκελο του, να υποβάλει κάποια
αίτθςθ ι να δει το ιςτορικό αιτιςεων του. Διαφορετικά, αν ο χριςτθσ ςυνδεκεί ωσ Χριςτθσ
Διεφκυνςθσ μπορεί να επιτελζςει όλεσ τισ ενζργειεσ του αντίςτοιχου ρόλου όπωσ πχ.
Επιςκόπθςθ των αιτιςεων ςτθ Διεφκυνςθ μου.
Ο διπλόσ ρόλοσ του χριςτθ κακορίηεται φςτερα από ςχετικό αίτθμα προσ τθν κεντρικι
υπθρεςία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ κατζχει ρόλο εκπαιδευτικοφ κατά τθν αρχικι είςοδο μζςω
τθσ ΓΓΠΣ γίνεται ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων που αποςτζλλονται από το TAXISnet και
ςφνδεςθ του λογαριαςμοφ του με το ςυγκεκριμζνο φάκελο εκπαιδευτικοφ. Αν δεν
πραγματοποιθκεί ςφνδεςθ των ςτοιχειών τθσ ΓΓΠΣ με το φάκελο του εκπαιδευτικοφ, ο ίδιοσ
κα πρζπει να επικοινωνιςει με τθ Διεφκυνςθ ςτθν οποία ανικει οργανικά προκειμζνου να
επιλυκεί το ηιτθμα.
2.4.1 Αίτημα ανάκτηςησ κωδικού
Αν ο χριςτθσ ξεχάςει τον κωδικό πρόςβαςθσ που επζλεξε κατά τθν εγγραφι του ςτθν πφλθ
ΟΠΣΥΔ ζχει τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ του. Επιλζγοντασ το μινυμα «Ξεχάςατε την
ονομαςία χρήςτη ή τον κωδικό ςασ» που βρίςκεται κάτω από το πλαίςιο «Σφνδεςθ»
μεταβαίνει ςε μία νζα ςελίδα ώςτε να κάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ανάκτθςθσ του.
Σφμφωνα με τισ «Οδθγίεσ» που παρζχονται ςτθ ςελίδα αυτι ο χριςτθσ αρχικά
ςυμπλθρώνει τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που χρθςιμοποίθςε κατά τθν
ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του και επιλζγει «Ανάκτθςθ Κωδικοφ» (Εικόνα 22).
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Εικόνα 22

Ζνα ενθμερωτικό email αποςτζλλεται ςτθ δθλωκείςα διεφκυνςθ και το ςφςτθμα
ενθμερώνει για τθν ζκβαςθ ανάκτθςθσ του κωδικοφ (Εικόνα 23). Στο ςυγκεκριμζνο email
δίνεται και θ δυνατότθτα αλλαγισ κωδικοφ πρόςβαςθσ με τθν επιλογι ςχετικοφ
ςυνδζςμου.

Εικόνα 23

2.4.2

Δηλώςατε λανθαςμένο email ή δεν λάβατε email ενεργοποίηςησ
λογαριαςμού
Επιλζγοντασ το μινυμα «Δηλώςατε λανθαςμζνο email ή δεν λάβατε email ενεργοποίηςησ
λογαριαςμοφ» που βρίςκεται κάτω από το πλαίςιο «Σφνδεςθ» εμφανίηεται νζο παράκυρο
με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ αλλαγισ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (Εικόνα 24).
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Εικόνα 24

Η διαδικαςία αυτι οδθγεί τον χριςτθ ςτθν φόρμα αλλαγισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι
νζα αποςτολι email επιβεβαίωςθσ όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτθ ςχετικι ενότθτα (βλ.
Δθλώςατε λανκαςμζνο email ι δεν λάβατε email ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ).
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