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Βαθμός Ασφαλείας      
Να διατηρηθεί μέχρι      

 
Τρίπολη,     03-09-2018 
 
Αρ. πρωτ.    Φ.11.2 / 4652 
 
 Βαθμός  Προτερ.  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  
                              ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Προς :  Τους κ.κ. Διευθυντές/ντριες  
               & Προϊστάμενους/νες  
               Δημοτικών Σχολείων 
               περιοχής αρμοδιότητάς μας 
               έδρες τους 
 
 (με την υποχρέωση της ενυπόγραφης   
ενημέρωσης όλων των μόνιμων 
εκπ/κών της Σχολικής Μονάδας)  
 
 

Κοιν.   1) Περιφερειακή Διεύθυνση 
                  Π.Ε.& Δ.Ε. Πελ/σου 
                  Τ. Σεχιώτη 38-40 
                  ενταύθα 
 
              2)  Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.  
                   όλης της χώρας 
                   έδρες τους 
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για απόσπαση ή διάθεση συμπλήρωσης 
               του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών 
               στο 9ου Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, εντός του οποίου έχει οριστεί  
               για να λειτουργήσει το σχολικό έτος 2018-2019 “Δομή Υποδοχής  
               για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)”» 
 
         Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας  

         Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.α΄/30-09-1985) «Δομή και 
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 38 «Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των προσφύγων» 
του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.α΄/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις». 

3) Τις διατάξεις των άρθρων 71-83 του Τέταρτου Μέρους του Ν.4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης                      
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
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4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ. α΄/01-08-2017) «Οργάνωση και 
Λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων» όπως 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.α΄/03-08-2018) «Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 
(Α΄ 109)». 

5) Την αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 
1340/τ.β΄/16-12-2002) «Καθορισμός των Ειδικότερων Καθηκόντων και 
Αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών Π & Δ 
Εκπαίδευσης…συλλόγων διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6) Την αριθμ. 134803/ΓΔ4/09-08-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 3580/τ.β΄                      
/22-08-2018 με θέμα: «Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 
2018-2019 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)».  

7) Τις διατάξεις των παραγράφων ζ & ια του άρθρου 6, του άρθρου 7 και του 
άρθρου 23 της αριθμ. 40023/Υ1/09-03-2018 (ΦΕΚ 867/τ. β΄/12-03-2018) Υ.Α. 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή 
Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., … καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

8) Tις αριθμ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0)               
και Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ:6Σ714653ΠΣ-ΕΨ0), Αποφάσεις  
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας                          
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

9) Την αριθμ. Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.                         
(ΦΕΚ 1324/τ.β΄/11-05-2016) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου 
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου». 

10) Τις διατάξεις της  αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2985/τβ΄/                 
30-08-2017) «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». 

11) Το αριθμ. 70279/Δ1/03-05-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: «Ενέργειες 
προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το 
σχολικό έτος 2018-2019-προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου 
Προγράμματος». 

12) Την ανάγκη στελέχωσης αρχικά από μόνιμους εκπαιδευτικούς της «Δομής 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)»                                     
του 9ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης, εντός του οποίου έχει οριστεί για να 
λειτουργήσει το σχολικό έτος 2018-2019. 
 

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε 

  Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν ή να διατεθούν για 
την συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στο 9ου Δημοτικό 
Σχολείο Τρίπολης, εντός του οποίου έχει οριστεί για να λειτουργήσει το σχολικό έτος 
2018-2019 «Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)»,                  
να υποβάλλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας                               
από την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 
και ώρα 12η μεσημβρινή. 
 
   Στις Δ.Υ.Ε.Π. αποσπώνται ή διατίθενται προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
τους ωραρίου μόνιμοι εκπαιδευτικοί, εφόσον διαθέτουν ένα τουλάχιστον από τα 
κατωτέρω προσόντα με την εξής ιεράρχηση: 
α) μεταπτυχιακές σπουδές, όπως διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών                   
σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής                       
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, 
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β) διδακτική υπηρεσία σε διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά 
τμήματα και τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, 
γ) επιμόρφωση από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης                          
ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, 
δ) γνώση ξένων γλωσσών, με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες                                   
των προσφυγικών πληθυσμών (αραβική γλώσσα, γλώσσα φαρσί ή γλώσσα 
ούρντου), 
ε) διετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, 
στ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες 
εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.  
 
   Η διάθεση ή η απόσπαση γίνεται για ένα (1) διδακτικό έτος και προτάσσονται                      
οι εκπαιδευτικοί της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που υποβάλλουν δηλώσεις 
προτίμησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις διαθέσεις                
και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. 
   Ο χρόνος υπηρεσίας στην Δ.Υ.Ε.Π. προσμετράται ως χρόνος διδακτικής 
υπηρεσίας. Η δε διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
                   
   Η  Δ.Υ.Ε.Π., θα λειτουργήσει σύμφωνα με το απογευματινό ωρολόγιο πρόγραμμα 
(από 14:00 έως 18:00) κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της 
αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2985 Β΄), υπαγόμενη στην περίπτωση 
της παραγράφου 1α του άρθρου 1 της ίδιας Κ.Υ.Α. 
   Επισημαίνεται ότι με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε., 
κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), δύναται                 
να μεταβάλλεται η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου χωρίς όμως να μεταβάλλεται                             
η χρονική διάρκειά του. 
 
  Η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο κατανέμεται ως ακολούθως: 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                Ο  Διευθυντής Εκπαίδευσης                                                                  
                                                                                  της Δ/νσης  Π.Ε. Αρκαδίας 
 

 
 
 
                                                                         Φώτιος Σοφ. Γκέσουρας  (Μ.Ρ.Α.) 

                                                                                 
 
 
 
Συνημμένα: 
Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Διδακτικό αντικείμενο/Μάθημα 
Ώρες 

ανά εβδομάδα 
 

Ελληνική Γλώσσα 6 

Αγγλικά 4 

Μαθηματικά 3 

Φυσική Αγωγή 3 

ΤΠΕ 2 

Αισθητική Αγωγή 
(Εικαστικά, Μουσική, θεατρική Αγωγή) 

2 
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