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ΠΡΟΣ:

Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα 1ο: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή
αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά,
Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019. (1621)
Σχετ.: Α.Π. 50692/Ε2/27-3-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού/Α/θμιας & Β/θμιας Εκπσης/Δ/νση
Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού/Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης/Τμ Α΄& Β΄(ΑΔΑ: 7Τ5Φ4653ΠΣ-216)
(επισυνάπτεται)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των
αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2018-2019,
καλεί
τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να
υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2018-2019, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,
β) σε ΚΕΔΔΥ,
γ) σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ,
δ) σε Μουσικά Σχολεία,
ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και
στ) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 28-03-2018 μέχρι 10-04-2018 και ώρα 15.00.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα
απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή επικαλούμενων λόγων απόσπασης.
Συνεπώς όλα τα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των Πιστοποιητικών οικογενειακής
κατάστασης και των βεβαιώσεων εντοπιότητας, θα πρέπει να μεταφορτώνονται από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς στην ηλεκτρονική τους αίτηση με τον τρόπο που περιγράφεται στην εγκύκλιο, πλην των
περιπτώσεων που αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ΄ της εγκυκλίου, τα οποία αποστέλλονται με
το συγκεκριμένο τρόπο που εκεί αναφέρεται.

Θέμα 2ο: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή
αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019. (1622)
Σχετ.: Α.Π. 50690/Ε2/27-3-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Εκ/πκού Προσ/κού/Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης/Δ/νση
Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού/Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης/Τμ Α΄κινητικότητας Εκπ/κού
Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/
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Προσωπικού/Α/θμιας Εκπ/σης/Τμ. Β΄ κινητικότητας Εκπ/κού Προσωπικού/Β/θμιας Εκπ/σης ΑΔΑ:
694Ξ4653ΠΣ-Ο1Μ) (επισυνάπτεται)
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
καλεί
τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να
αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και
σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά
το σχολικό έτος 2018-19, να υποβάλουν αίτηση από 28-03-2018 μέχρι 10-04-2018 και ώρα 15.00.
Θέμα 3ο: «Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων»(1439)
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, φορέας εποπτευόμενος από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υλοποίησε πρόσφατα το έργο «Εξερευνώντας τον κόσμο του
Βυζαντίου». Πρόκειται για μία ψηφιακή πύλη, μέσω της οποίας παρέχονται στους διαδικτυακούς
επισκέπτες της Ψηφιακής Διαδραστικές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Προβολής για το Βυζαντινό
πολιτισμό.
Η πύλη είναι ανοιχτή στο κοινό και μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς και
μαθητές στο μάθημα της «Βυζαντινής Ιστορίας». Περιλαμβάνει πληροφορίες για βυζαντινές πόλεις και
μνημεία του ελλαδικού χώρου που συνιστούν σύγχρονες πολιτιστικές διαδρομές, πληροφορίες για τον
καθημερινό βίο των Βυζαντινών (π.χ. πόλη, οικία, διατροφή, ένδυση κλπ), ενώ παράλληλα προσφέρει
διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 5-8 και 9-14 ετών, μέσα από τις οποίες
μπορούν οι συμμετέχοντες να παίζουν ψηφιακά παιχνίδια και συγχρόνως να προσλαμβάνουν
πληροφορίες για το Βυζάντιο.
Το portal βρίσκεται στην διεύθυνση www.exploringbyzantium.gr και είναι διαρκώς προσβάσιμο σε
ερευνητές, μαθητές και το ευρύ κοινό.
Θέμα 4ο: «Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση μαθητικών διαγωνισμών, εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και δράσεων» (1586)
Σχετ.: Α.Π. 48506/ΓΔ4/23-3-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών
Αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης μαθητικών διαγωνισμών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
δράσεων, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Η Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους (φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες, ΜΚΟ, ΑΕΙ,
επιστημονικές ενώσεις, δήμους, υπουργεία, νοσοκομεία, μουσεία, αθλητικές ομοσπονδίες, κλπ) που
επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις και μαθητικούς διαγωνισμούς σε
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων (Γενικής,
Επαγγελματικής και Ειδικής Εκπαίδευσης), ότι για το σχολικό έτος 2018-19, καλούνται να καταθέσουν
τον πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση των ανωτέρω δράσεων
αποκλειστικά εντός της περιόδου από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 έως και την Παρασκευή 29
Ιουνίου 2018 ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στις αντίστοιχες Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ.
Αιτήματα που θα κατατίθενται πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν θα εξετάζονται.
Στόχος είναι η έγκαιρη έγκριση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δράσεων και μαθητικών
διαγωνισμών, ώστε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολικών
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μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε., έχοντας συνολική εικόνα των εγκεκριμένων, να προβαίνουν στον ετήσιο
προγραμματισμό της σχολικής τους μονάδας.
Οι μαθητικοί διαγωνισμοί, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που έχουν εγκριθεί με την
ανωτέρω διαδικασία θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ.
Παρακαλείσθε για την πιστή τήρηση των ημερομηνιών, προκειμένου να προβείτε εγκαίρως στην
κατάθεση του αιτήματός τους για την έγκριση των προγραμμάτων, διαγωνισμών, δράσεων που
προτίθεστε να υλοποιήσετε κατά το επόμενο σχολικό έτος.
--Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών
Μονάδων.

Συνημμένα: (2)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή

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

Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/

Σελίδα 3 από 3

