
Θέμα: Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση στα 
Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του μαθήματος 
«Εικονογραφία» κατά το διδακτικό έτος 2021-2022

Κατόπιν έκδοσης της αριθ. 44429/Ε2/16-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ) «Πρόσκλησης εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε 
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ. ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-
2022», σας πληροφορούμε ότι οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διδάξουν το μάθημα της «Εικονογραφίας» 
οφείλουν να το δηλώσουν στην αίτησή τους που θα υποβάλουν μέσω opsyd στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», 
αναφέροντας υποχρεωτικά και με ποια ανωτέρω κατηγορία (α-στ) είναι υποψήφιοι για απόσπαση, ενώ τα 
δικαιολογητικά που τους εντάσσουν σε μία από τις κατηγορίες πρέπει να τα δηλώσουν  αναλυτικά στο πεδίο 
«ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

Συνακόλουθα, παρακαλούμε όπως, μέχρι τις 10/5/2021: 
Α) προβείτε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν  μεταφορτώσει «ανεβάσει» (upload) οι ανωτέρω 

εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 71346/Θ2/10-6-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2466) Υ.Α.
Β) αποστείλετε πίνακα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και 

Διαθρησκευτικών Σχέσεων deektha@minedu.gov.gr, με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών, ανά κατηγορία, που 
επιθυμούν να αποσπασθούν σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του 
μαθήματος της Εικονογραφίας (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Κλάδος, Κατηγορία ένταξης για τη διδασκαλία του 
μαθήματος της Εικονογραφίας) και με την ένδειξη ότι έχει γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της αριθ. 71346/Θ2/10-6-2020 (ΦΕΚ Β΄ 
2466) Υ.Α. για τη διδασκαλία του μαθήματος της Eικονογραφίας ή που δεν έχουν μεταφορτώσει «ανεβάσει» 
(upload) τα δικαιολογητικά που τους εντάσσουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες ή δε δηλώσουν για ποια 
κατηγορία είναι υποψήφιοι, αποκλείονται από τη διαδικασία απόσπασης για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου 
μαθήματος.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ            ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΛΙΑ
Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων
2. Γενική Διεύθυνση Εκπ. Προσωπικού Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης
3. Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
5. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και 

Θρησκευτικής Αγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------------

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

-----
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
Τηλέφωνο: 2103442412, 3442172
Email: deektha@minedu.gov.gr 

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτερ. ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,    23-4-2021
Αρ. Πρωτ.     46778   /Θ2

ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις  
             Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

KOIN: Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης
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