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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

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

Θέμα: «Ἀποσπάσεις ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλ-
λάδος καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος διά τό σχολικόν ἔτος 2021-2022»

Ἐξ  ἀφορμῆς  τῆς  ὑπ'  ἀριθ.  44260/Ε2/16.4.2021  (ΑΔΑ:
Ρ7ΝΚ46 ΜΤΛΗ - ΠΟΚ) προσκλήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας
καί Θρησκευμάτων πρός τούς ἐκπαιδευτικούς τῆς Πρωτοβα-
θμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως διά τήν ὑποβολήν αἰ-
τήσεων ἀποσπάσεως εἰς ὑπηρεσίας καί φορεῖς ἁρμοδιότητος
αὐτοῦ διά τό ἐκπαιδευτικόν ἔτος 2021-2022, ὡς καί τῆς σχετι-
κῆς ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 45490/Θ1/20.4.2021 ἐπιστολῆς τοῦ Γενι-
κοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, ἀμφο-
τέρων ἐπισυναπτομένων τῷ παρόντι,  γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι  ἡ
προθεσμία διά τήν ὑποβολήν τῶν αἰτήσεων ἀποσπάσεως ἐκ-
παιδευτικῶν ἐνδιαφερομένων ἵνα ἀποσπασθῶσιν εἰς τήν Ἱεράν
Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό Διορθόδοξον Κέν-
τρον, εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί εἰς τάς Ἱεράς
Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,  ἄρχεται ἀπό τῆς
Τρίτης 20.4.2021 καί λήγει τήν Τρίτην 27.4.2021 καί ὥ-
ραν 15:00. 

Αἱ αἰτήσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν δέον ὅπως ὑποβληθοῦν ἠ-
λεκτρονικῶς,  ὡς  διαλαμβάνεται  εἰς  τήν  ὡς  ἀνωτέρω  πρό-
σκλησιν.  Μετά τό πέ  ρας τῆς προ  θε  σμίας ταύ  της, οὐ  δε  μία αἴ  -  
τη  σις γί  νε  ται δε  κτή.   

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως:



α) ἐνημερώσητε σχετικῶς τούς ἐνδιαφερομένους, ἰδίως περί
τῆς αὐστηρᾶς προθεσμίας ὑποβολῆς τῶν σχετικῶν αἰτήσεων, 
β) ἀποστείλητε ἕως τῆς Τρί  της 4.5.2021   εἰς τήν Ἀρχιγραμ-
ματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τάς ἐπιστολάς τῶν Σεβασμιωτά-
των Μητροπολιτῶν, δι’ ὧν δηλοῦται ἡ σύμφωνος γνώμη αὐτῶν
πρός  διενέργειαν  τῶν  αἰτουμένων  ἀποσπάσεων,  μετ’  ἀντι-
γράφου τῶν ὑποβληθεισῶν ἠλεκτρονικῶν αἰτήσεων, ἵνα
αὗται  ἐν  συνεχείᾳ  προωθηθοῦν  ἁρμοδίως  εἰς  τήν  Γενικήν
Γραμματείαν Θρησκευμάτων.  Αὐτονόητος προϋπόθεσις ἐκφο-
ρᾶς συμφώνου γνώμης εἶναι ὁ ἐκπαιδευτικός, εἰς ὅν ἀφορᾷ ἡ
σύμφωνος γνώμη τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, νά ἔχῃ προηγου-
μένως ὑποβάλει ἐμπροθέσμως αἴτησιν ἀποσπάσεως, καί
γ)  συμπληρώσητε  προσεκτικῶς  τό  ἐπισυναπτόμενον  ἀρχεῖον
excel καί ἀποστείλητε αὐτό τό ἴδιον ἀνυπόγραφον (ὄχι ἐκτυ-
πωμένον ἤ σαρωμένον ἤ εἰς οἱανδήποτε ἄλλην μορφήν) εἰς τήν
ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν  arxigrammateia@gmail.com, ὁμοίως
ἕως τῆς 4.5.2021.

Ὑπενθυμίζεται  ὅτι,  ὡς  ἐπισημαίνεται  εἰς  τήν  ὡς  ἀνω-
τέρω ἐπιστολήν, τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων
δέν θά ἐξετάσῃ καμμίαν αἴτησιν ἀποσπάσεως ἐκπαιδευτικοῦ
εἰς φορεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐάν δέν ἔ  χῃ κα  τα  τεθῆ  
ἡ σχε  τική ἐ  πι  στολή τῆς ἐν  δι  α  φε  ρο  μέ  νης ἐκ  κλη  σι  α  στι  κῆς ἀρ  -  
χῆς εἰς τήν Γε  νι  κήν Γραμ  μα  τείαν Θρη  σκευ  μά  των μέσῳ τῆς Ἀρ  -  
χι  γραμ  μα  τείας τῆς Ἱ  ε  ρᾶς Συ  νό  δου  .

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοι  νο  ποί  η  σις:  
1. Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
2. Ἀποστολικήν Διακονίαν
3. Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.
4. Ε.Κ.Υ.Ο.
5. Διεύθυνσιν Προσωπικοῦ Ἱερᾶς Συνόδου
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