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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 
υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων 
(ΣΕΠ) στο Κ.Υ.Τ. Κω, για το σχολικό έτος 2022-2023 
 
 

            Το Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 

κ α λ ε ί  
 

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν 
να αποσπαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το 
σχολικό έτος 2022-2023 στο Κ.Υ.Τ. Κω, να υποβάλουν αίτηση από  Δευτέρα 13-03-2023 μέχρι και 
Παρασκευή 17-03-2023 και ώρα: 15:00. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ. 1. Για την υποβολή ερωτημάτων ως προς την εγκύκλιο αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί 
θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
όπου ανήκουν οργανικά, ώστε η Υπηρεσία μας να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα.  

2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης να μην αποστέλλουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ          
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

----- 

  

 
 
 

 
Βαθμός Ασφαλείας: 
 
 
 
Βαθμός Προτερ. 
 

 
 
 
Μαρούσι, 13-03-2023 
Αρ. Πρωτ.: 27977/Ε2 

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80   ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 

 
 
 

 
 

  
Πληροφορίες (μόνο για τις ΔΠΕ/ΔΔΕ):  

 

 
Τμήμα Α’ - Α/ΘΜΙΑ:  
Αικ. Σαραντοπούλου: 210 3442467 
e-mail  : ppe3@minedu.gov.gr 
 

Τμήμα Β΄- Β/ΘΜΙΑ:  
Α. Παναγιώταρου: 210 3442192 
e-mail  : dprb@minedu.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις  
                 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
                 Εκπαίδευσης 
             2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
                 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
                 Έδρες τους 
 
 ΚΟΙΝ:   Όπως ο πίνακας αποδεκτών 

mailto:ppe3@minedu.gov.gr
mailto:dprb@minedu.gov.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α’). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186Α’). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α’).  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’).  
5. Τα άρθρα 77, 78 και 83 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102Α’).  
6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α΄).  
7. Την Υ.Α. 135821/Γ1/02-11-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042/07-11-2022) «Διορισμός Υπηρεσιακού 

Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». 
8. Την παρ. 4 του άρθρου 4 της με αριθμό 5658/Α7/20-01-2023 (ΦΕΚ 224Β’) απόφασης του 

Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκχώρηση δικαιώματος 
τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους προϊσταμένους οργανικών 
μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που χειρίζονται θέματα 
αρμοδιότητάς του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 4622/2019, 
καθώς και του άρθρου 61 του ν. 4903/2022». 

9. Την υπ΄ αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985Β’) Κ.Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία, 
συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών». 

10. Την υπ’ αριθμ. 38346/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) πρόσκληση εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε 
υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 
σχολικό έτος 2022-23. 

11. Την υπ’ αριθμ. 82235/Ε2/05-07-2022 Υ.Α. αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και 
δομές Φιλοξενίας για το σχολικό έτος 2022-2023. 

12. Την υπ’ αριθμ. 97320/Ε2/03-08-2022 Υ.Α. ανακλήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π/θμιας 
και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε 
Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας για το σχολικό έτος 2022-2023. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΕΠ) 

 
Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων αποσπώνται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 
2985Β΄) ΚΥΑ και της κείμενης νομοθεσίας περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, 
αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα.   

 

Αναλυτικότερα: 
Ι. Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων 

(εφεξής ΣΕΠ). Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν 
περισσότεροι του ενός ΣΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμονής των προσφύγων, 
στον ΣΕΠ δύναται να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του κέντρου φιλοξενίας στο οποίο έχει 
τοποθετηθεί ή πλησίον των ΔΥΕΠ εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα ή/και δομές 
φιλοξενίας. 

 Σε θέσεις ΣΕΠ αποσπώνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί  για ένα σχολικό έτος, σε Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή/και δομή 
φιλοξενίας της ίδιας ΠΔΕ.  

Ο χρόνος απόσπασης των ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας ενός κέντρου ή/και της δομής 

φιλοξενίας, οι ΣΕΠ δύνανται να διατίθενται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
προκειμένου να προσφέρουν διοικητικό ή/και διδακτικό έργο.  

 

 
 
ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕΠ 
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι  

προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:  
α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά 

Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές 
β) προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας 
γ) μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 
δ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός 

οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστο από τα ως άνω προσόντα, 

επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.  
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Οι εκπαιδευτικοί αφού συμπληρώσουν και υπογράψουν την αίτηση απόσπασης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 
την αποστέλλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.  

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το Βιογραφικό τους Σημείωμα και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

Οι αρμόδιες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  θα προωθήσουν τις αιτήσεις με 
τα δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου με κοινοποίηση στη Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού  Π.Ε. και Δ.Ε. στο τμήμα Α’ 
κινητικότητας  τις αιτήσεις απόσπασης  εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο τμήμα 
Β’ τις αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Επισημαίνεται ότι:  
α) Μετά την  υποβολή της αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν επιτρέπεται η προσθήκη κριτηρίων ή 

δικαιολογητικών.  
β) Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να 
καταθέσουν/αποστείλουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με τις αιτήσεις 
απόσπασης: 

 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής 
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες 
υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο 
υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 
Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει 
υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.  

 Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την 
υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό 
(5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν. 
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι: 

α) Είναι στελέχη της εκπαίδευσης με θητεία, 
 
β) Έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 
Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, 
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία κ.α. και υπηρετούν στη θέση απόσπασης, 
 
γ) Είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του 
άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 8 (Α΄177) 
που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού 
τους,  
 
δ) Είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 
του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν 
υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους.  

 
Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα 
γίνονται δεκτές. 
 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αποσπαστεί και υπηρετούν στη 
θέση απόσπασης. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί είναι ήδη αποσπασμένοι σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, 
θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη συναίνεση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης. 

 
Επισημαίνεται ότι, εάν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. ή σε ΠΕΙ.Σ. αποσπαστούν με τη 
διαδικασία της παρούσης και αναλάβουν υπηρεσία στη θέση απόσπασης κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους, αυτή λήγει αυτοδικαίως σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020. 
Επιπλέον δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και 
υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη. 

 

Εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απόσπασης ΣΕΠ ανταποκρινόμενοι σε 
προηγούμενη πρόσκληση θα πρέπει να  υποβάλουν νέα αίτηση. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει: 

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να 
λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί. 

β) Να προβούν, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και εντός δύο (2) 
εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης, ήτοι 
έως την Τρίτη 21-03-2023 στον έλεγχο όσον αφορά στα κωλύματα απόσπασης των εκπαιδευτικών 
που υπάγονται οργανικά σε αυτούς. Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ατομικού 
Φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της αίτησης. 

      γ) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου να αποστείλουν τις αιτήσεις 
απόσπασης με τα δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να συνταχθεί η πρόταση των ΑΠΥΣΠΕ 

και ΑΠΥΣΔΕ. 
δ)  Να κοινοποιήσουν τις αιτήσεις απόσπασης με τα δικαιολογητικά,  στα αντίστοιχα  τμήματα 

κινητικότητας (Α’ και Β’) του ΥΠΑΙΘ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ppe3@minedu.gov.gr και  
dprb@minedu.gov.gr. 

ε) Ο αρμόδιος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, , 
με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων, να αποστείλει τις σχετικές προτάσεις των  ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ 
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  ppe3@minedu.gov.gr και  dprb@minedu.gov.gr, αντίστοιχα στις 
μέχρι την Πέμπτη 30-03-2023 και μέχρι τις 15.00. 

  
          

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 
 

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα αντίστοιχα  
τμήματα κινητικότητας (Α’ και Β’) του ΥΠΑΙΘ  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  ppe3@minedu.gov.gr 
και  dprb@minedu.gov.gr και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των 
αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.   

 

 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                
 
        

                                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Εσωτερική Διανομή: 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
5. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. 
6. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. /ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β’ 
7. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
8. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄ - datacenterhelp@minedu.gov.gr 

mailto:ppe3@minedu.gov.gr
mailto:dprb@minedu.gov.gr
mailto:ppe3@minedu.gov.gr
mailto:dprb@minedu.gov.gr
mailto:ppe3@minedu.gov.gr
mailto:dprb@minedu.gov.gr
mailto:datacenterhelp@minedu.gov.gr
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Διά μέσου της Διεύθυνσης: Ημερομηνία Υποβολής :  

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: Α.Φ.Μ:  

 
     

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΜ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 

 
 

 
 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  

 
 

  

ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΠΟΛΗ ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ ΤΗΛ. ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 
 

ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ  

ΝΑΙ/ΌΧΙ  
 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 

Φορέας: Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) 

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

Σειρά Λεκτικό ΔΥΕΠ 

1 ΚΥΤ ΚΩ 

 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία: __ ΕΤΗ   - __ ΜΗΝΕΣ  - __ ΜΕΡΕΣ 

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Τάξεις Υποδοχής: __ ΕΤΗ   - __ ΜΗΝΕΣ  - __ ΜΕΡΕΣ  

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Φροντιστηριακά Τμήματα: __ ΕΤΗ   - __ ΜΗΝΕΣ  - __ ΜΕΡΕΣ  

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού : __ ΕΤΗ   - __ ΜΗΝΕΣ  - __ ΜΕΡΕΣ  

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε άλλες αντισταθμιστικές δομές: __ ΕΤΗ   - __ ΜΗΝΕΣ  - __ ΜΕΡΕΣ  

Προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας: __ ΕΤΗ   - __ ΜΗΝΕΣ  - __ ΜΕΡΕΣ 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εξειδίκευση (Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού 
πλαισίου:  

__ ΕΤΗ   - __ ΜΗΝΕΣ  - __ ΜΕΡΕΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2022-2023 

Της _______________________________________  εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ. 
(επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86) 
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Παρατηρήσεις για εθελοντική συμμετοχή: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

 

 

         (Υπογραφή) 
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