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Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέµα: Ἀποσπάσεις ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τάς
Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό σχολικόν
ἔτος 2022-2023.

Ἐπ’ ἀφορµῇ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 38346/Ε2/4.4.2022 (ΑΔΑ:
ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) Ἀποφάσεως τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας καί
Θρησκευµάτων περί τῶν ἀποσπάσεων τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς
Πρωτοβαθµίου καί Δευτεροβαθµίου Ἐκπαιδεύσεως εἰς φορεῖς
ἁρµοδιότητος τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργείου διά τό ἐκπαιδευτικόν ἔτος 2022-2023,
ὡς καί τῆς σχετικῆς ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 39039/Θ1/5.4.2022 ἐπιστολῆς τοῦ
Γενικοῦ Γραµµατέως Θρησκευµάτων κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, ἀµφοτέρων
ἐπισυναπτοµένων τῷ παρόντι, γνωρίζοµεν ὑµῖν ὅτι ἡ προθεσµία διά τήν
ὑποβολήν τῶν αἰτήσεων ἀποσπάσεως ἐκπαιδευτικῶν ἐνδιαφεροµένων ἵνα
ἀποσπασθοῦν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό
Διορθόδοξον Κέντρον, εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί εἰς τάς
Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἤρχισε τήν 5.4.2022 καί
λήγει τήν Παρασκευήν 15.4.2022 καί ὥραν 15:00.

Αἱ αἰτήσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὡς διαλαµβάνεται εἰς τήν ὡς
ἀνωτέρω πρόσκλησιν, δέον ὅπως ὑποβληθοῦν ἠλεκτρονικῶς µέσῳ τοῦ
Ὁλοκληρωµένου Πληροφοριακοῦ Συστήµατος Διαχειρίσεως Προσωπικοῦ
Πρωτοβαθµίου καί Δευτεροβαθµίου Ἐκπαιδεύσεως. Μετά τό πέρας τῆς
προθεσµίας ταύτης, οὐδεµία πιθανότης ἐξετάσεως ἐκπροθέσµου αἰτήσεως
ὑφίσταται.
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Ὅθεν παρακαλοῦµεν ὑµᾶς, ὅπως:
α) ἐνηµερώσητε σχετικῶς τούς ἐνδιαφεροµένους, ἰδίως περί τῆς αὐστηρᾶς
προθεσµίας ὑποβολῆς τῶν σχετικῶν αἰτήσεων,
β) ἀποστείλητε τό ἀργότερον ἕως τῆς Τετάρτης 4.5.2022 εἰς τήν
Ἀρχιγραµµατείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τάς ἐπιστολάς τῶν Σεβασµιωτάτων
Μητροπολιτῶν, δι’ ὧν δηλοῦται ἡ σύµφωνος γνώµη αὐτῶν πρός
διενέργειαν τῶν αἰτουµένων ἀποσπάσεων, µετ’ ἀντιγράφου τῶν
ὑποβληθεισῶν ἠλεκτρονικῶν αἰτήσεων, ἵνα αὗται ἐν συνεχείᾳ
προωθηθοῦν ἁρµοδίως εἰς τήν Γενικήν Γραµµατείαν Θρησκευµάτων.
Αὐτονόητος προϋπόθεσις ἐκφορᾶς συµφώνου γνώµης εἶναι ὁ
ἐκπαιδευτικός, εἰς ὅν ἀφορᾷ ἡ σύµφωνος γνώµη τοῦ οἰκείου
Μητροπολίτου, νά ἔχῃ προηγουµένως ὑποβάλει ἐµπροθέσµως αἴτησιν
ἀποσπάσεως, καί
γ) συµπληρώσητε τό ἐπισυναπτόµενον ἀρχεῖον excel καί ἀποστείλητε
αὐτό τό ἴδιον ἁνυπόγραφον (ὄχι ἐκτυπωµένον ἤ σαρωµένον ἤ εἰς
οἱανδήποτε ἄλλην µορφήν) ἀποκλειστικῶς καί µόνον εἰς τήν
ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν arxigrammateia@gmail.com, ὁµοίως ἕως τῆς
4.5.2022.

Ὑπενθυµίζεται ὅτι, ὡς ἐπισηµαίνεται εἰς τήν ὡς ἀνωτέρω ἐπιστολήν,
τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευµάτων δέν θά ἐξετάσῃ καµίαν
αἴτησιν ἀποσπάσεως ἐκπαιδευτικοῦ εἰς φορεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ἐάν δέν ἔχει κατατεθῇ ἡ σχετική ἐπιστολή τῆς
ἐνδιαφεροµένης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς εἰς τήν Γενικήν Γραµµατείαν
Θρησκευµάτων µέσῳ τῆς Ἀρχιγραµµατείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραµµατεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποίησις:
1. Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
2. Διεύθυνσιν Προσωπικοῦ Ἱ. Συνόδου
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