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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα 1ο: «Ενημέρωση για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών περιόδου Απριλίου 2018» (1373)
Σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 43336/E3/15-03-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Παραιτήσεις των
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» σας ενημερώνουμε για τα εξής :
Όπως ήδη γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83
τ.Α΄/11-05-2016), ορίζεται ότι:
«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει
αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής:
«Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται
αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».
Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την πρώτη (1η ) έως και τη
δεκάτη (10η ) Απριλίου.
Στην περίπτωση που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η
υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Κατά το παρόν έτος η
καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων παραίτησης είναι η 10η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη.
Συμπληρωματικά και για ενημέρωσή σας σάς παραθέτουμε και τα δικαιολογητικά
συνταξιοδότησης, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς
στην υπηρεσία περί τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.
Ι. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε δύο αντίγραφα (πρόσφατο, τελευταίου τριμήνου)
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό ή άλλο αποδεικτικό)
4. Έγγραφο που να αναγράφει το ΑΜΚΑ
5. ΑΜ ΙΚΑ (αναγράφεται στη βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου που χορηγεί το ΙΚΑ)
6. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα πιστώνεται η σύνταξη. Σε περίπτωση που
υπάρχει συνδικαιούχος στο βιβλιάριο πρώτο θα πρέπει να είναι το όνομα του συνταξιούχου.
7. Για τους διορισμένους πριν το 1983, σε περίπτωση που έχει γίνει αναγνώριση κάποιας
προϋπηρεσίας σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο (Τ.Ε.Α.ΔΥ. , Μ.Τ.Π.Υ. , Τ.Π.Δ.Υ κ.α) χρειάζονται οι
αποδείξεις εξόφλησης.
ΙΙ. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση
1. Στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν χρειάζεται πιστοποιητικό φοίτησης από
το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
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2. Σε περίπτωση διαζυγίου χρειάζεται το διαζευκτήριο και δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών
αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν.
3. Σε περίπτωση που υπάρχει γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (για αναπηρία 67% και άνω)
είτε του συνταξιούχου είτε κάποιου μέλους της οικογένειας, καλό θα ήταν αυτό να
προσκομίζεται.
4. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, για διορισμένους μετά το 1983, χρειάζονται βεβαιώσεις
από τους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς που οι ενδιαφερόμενοι είχαν εργαστεί πριν το
διορισμό τους στο Δημόσιο.
5. Στις περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπηρεσιών (στρατιωτικής θητείας , πλασματικού χρόνου
παιδιών , ετών σπουδών, κ.α.) θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν τις σχετικές
πράξεις ή τους αριθμούς πρωτοκόλλου υποβολής αιτήσεων, στις περιπτώσεις που δεν έχει
εκδοθεί ακόμη σχετική πράξη, καθώς και βεβαίωση για το υπόλοιπο ή την εξόφληση των
οφειλών της αναγνώρισης.
Για περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες κατά περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το
γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Λέσβου στο τηλέφωνο 22510 28360 εσωτ. 4 (αρμόδια υπάλληλος Μαρία
Ν. Παντέρμου)
Θέμα 2ο: « Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και ενημερωτικών δράσεων εκ μέρους του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για
το σχολικό έτος 2017-2018.» (1379)
Σχετ.: Φ.13.1/41687/Δ2/13-3-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών/Τμ.B
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται το εκπαιδευτικό
υλικό και οι ενημερωτικές δράσεις εκ μέρους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε σχολικές
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2017-2018.
Θέμα 3ο: «Συμπλήρωση της διεύθυνσης παραλαβής σχολικών βιβλίων των σχολείων καθώς και των
στοιχείων επικοινωνίας του Υπευθύνου Βιβλίων στο myschool.sch.gr»(1388)
Σχετ.: ΑΠ Φ.31/43351/Δ1/15-3-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών/Τμ Α
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία συμπλήρωσης
των ζητουμένων στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 30-03-2018 ώστε να μπορούν να
αξιοποιηθούν στην προσεχή διανομή των σχολικών βιβλίων της σχολικής χρονιάς 2018-19.

Θέμα 4ο: «Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
(1387)

Σχετ.: ΑΠ Φ.17/43829/Δ1/15-3-2018/ΥΠΠΕΘ/Γεν.Δ/νση Σπουδών/Τμ.Β
Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.:Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υπουργική Απόφαση
περί ίδρυσης Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Σχολείων, σας γνωρίζουμε ότι:
Γενικά
Στο πλαίσιο θεσμοθέτησης Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη, όπως ορίζεται από την παραπάνω Υπουργική Απόφαση,
αποτελεί μεταξύ άλλων:
α) Χώρο συγκέντρωσης διαχείρισης και δανεισμού τεκμηρίων
β) Εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης, κοινωνικοποίησης και προαγωγής της φιλαναγνωσίας
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γ) Μονάδα πληροφόρησης και κέντρο γνωστικών πηγών
δ) Υποστηρικτικό εργαλείο για την οργάνωση της διδασκαλίας
ε) Κέντρο πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε έναν ανοιχτό κόσμο πληροφοριών
στ) Πεδίο ενίσχυσης και ανάπτυξης του κριτικού και πληροφοριακού γραμματισμού
Η ανάπτυξη του Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βασίζεται
στις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες Σχολικές Βιβλιοθήκες, οι οποίες στεγάζονται σε αυτόνομο
χώρο της Σχολικής Μονάδας και διαθέτουν ικανό αριθμό βιβλίων. Το Σύστημα Δικτύου Σχολικών
Βιβλιοθηκών παραμένει ανοικτό και διευρύνεται με τις εγγραφές νέων μελών, ύστερα από σχετική
πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις σχολικές μονάδες, από το ΥΠΠΕΘ.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα:
1. Το ανωτέρω σχετικό
2. Υπόδειγμα πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων (αρχείο .docx)
3. Αίτηση εγγραφής στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών (αρχείο .docx)
4. Πίνακα στοιχείων βιβλιοθηκών (αρχείο .xlsx)
5. Σχετική Υ.Α. (αρχείο .pdf)

Θέμα 5ο: «Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία
για το σχολικό έτος 2018-2019.» (1385)
Σχετ.: ΑΠ 42558/Δ6/14-3-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών/Αυτ.Τμ.Πρ.&Πειραμ.Σχολείων
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 810/τ. Β’/7-3-2018 Φ.Ε.Κ. έχει
δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 30813/Δ6/23-2-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εισαγωγή
μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος
2018-2019». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
(http://depps.minedu.gov.gr).
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει ορισθεί η 30η Απριλίου 2018.
Θέμα 6ο: «Διοργάνωση 6ου Ετήσιου Διαγωνισμού Μαθητικού Εντύπου Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
Βορείου Αιγαίου» (1384)
Σχετ.: ΑΠ 1412/14-3-2018/ ΠΔΕ Β.Αιγαίου
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου διοργανώνει τον «6ο Ετήσιο Διαγωνισμό Μαθητικού Εντύπου». Στο
διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν με ένα ή /και περισσότερα έντυπα, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών σε ηλεκτρονική μορφή, που εκδόθηκαν από τις αρχές του σχολικού έτους 2017-18 και μέχρι το
μήνα Μάιο τρέχοντος έτους, όλες οι σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου.
Τα έντυπα θα πρέπει να είναι μαθητικές εφημερίδες και περιοδικά, και όχι έντυπα που εκδόθηκαν για
την δημοσιοποίηση και προβολή προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ή άλλων καινοτόμων
προγραμμάτων. Σκοπός τους διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των πραγματικά πολύ
αξιόλογων μαθητικών εντύπων που παράγονται από τους μαθητές πολλών σχολικών μονάδων της
Περιφέρειάς μας, με τη συνδρομή και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μας.
Για την αξιολόγηση των μαθητικών εντύπων πρόκειται να συγκροτηθεί πενταμελής κριτική επιτροπή η
οποία θα αποτελείται από εκπρόσωπο του τοπικού τύπου, σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς.
Κριτήρια για τη βράβευση των μαθητικών εντύπων θα αποτελέσουν η πρωτοτυπία, η
δημιουργικότητα, η ποικιλία της ύλης, η τήρηση των κανόνων αισθητικής, η ενασχόληση με καίρια
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, η καλή χρήση της γλώσσας κ.ά. Όλες οι συμμετοχές θα
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λάβουν τιμητικό έπαινο και επιπροσθέτως για εκείνες που θα διακριθούν ως πρώτες σε κάθε
κατηγορία θα θεσμοθετηθούν επιπλέον έπαθλα.
Καλούμε όλες τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό να αποστείλουν
τα έντυπά τους μέχρι την 20η Μαΐου 2018 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, οδός Ε. Βενιζέλου 26, Μυτιλήνη 81132, με την ένδειξη: Για τον «6ο Ετήσιο
Διαγωνισμό Μαθητικού Εντύπου Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου».
Θέμα 7ο: «Διαβίβαση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών κλάδου
ΠΕ-11 Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε πρόγραμμα επιμόρφωσης στο πλαίσιο του
Έργου Erasmus + Srort «Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTvity»
(IMPACT).» (1386)
Σχετ.: ΑΠ 43939/Δ5/15-3-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών/Δ/νση Φ.Α τμ.Α
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) συμμετέχοντας ως
εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο «Identifying and Motivating youth who mostly need
Physical ACTvity» (IMPACT), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπ/κούς
κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής με σκοπό να διευκολύνει και να υποστηρίξει επιστημονικά την
ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής από ευρωπαϊκούς φορείς για την προώθηση χωρίς
αποκλεισμούς, της αθλητικής συμμετοχής και της φυσικής δραστηριότητας, μαθητών/τριών που δεν
συμμετέχουν στον αθλητισμό και στην άσκηση.
Στο πλαίσιο του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος δύνανται να συμμετάσχουν έως 100
εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, χωρίς οικονομική
επιβάρυνση των ιδίων και η επιλογή τους θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής πρέπει: α) να έχουν τη
σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας που υπηρετούν ή ανήκουν οργανικά και β)
να υποβάλλουν αίτηση, από την Τετάρτη 14 Μαρτίου στις 10:00π.μ. έως και την Τετάρτη 4 Απριλίου
2018 στις 11:00π.μ., ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/mitroo/).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας impact@iep.edu.gr).
--Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών
Μονάδων.

Συνημμένα: (8)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
1. Δημοτικά Σχολεία Π.Ε. Ν.Λέσβου
2. Νηπιαγωγεία Π.Ε. Ν.Λέσβου
ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Β.Αιγαίου
2. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.
3. ΚΕΔΔΥ Λέσβου
4. ΚΕΔΔΥ Λήμνου
5.ΠΕΚ Μυτιλήνης
6.ΚΠΕ Ευεργέτουλα
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