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ΠΡΟΣ 
 

Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεμόνων 5ου, 10ου, 13ου και 
20ου Δημ. Σχολείου Σερρών 
 
Κοιν. 1. Σ.Ε.Π. Σερρών 
           2. Π.Δ. ΠΕ & ΔΕ 
               Κ. Μακεδονίας 

 

Θέμα:  Έναρξη λειτουργίας πρωινών ΔΥΕΠ 

Σε συνέχεια της ενημερωτικής συνάντησης με τα Διοικητικά Συμβούλια των Γονέων 

και Κηδεμόνων του 5ου, 10ου, 13ου και 20ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών, που 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29.1.2019, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 1η 

Φεβρουαρίου 2019 ξεκινά η λειτουργία των πρωινών ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης 

Προσφύγων) στο 5ο, 10ο, 13ο και 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών. Οι παραπάνω ΔΥΕΠ 

ιδρύθηκαν με τη με αριθ. 2215/ΦΓ4/16.1.2019 Υπουργική Απόφαση και αποτελούν 

ουσιαστικά την εξέλιξη-μετάβαση στον πρωινό κύκλο μαθημάτων των απογευματινών 

ΔΥΕΠ, που λειτουργούν τα τρία τελευταία χρόνια στο 12ο και 13ο  Δημ. Σχολείο Σερρών. 

Ο θεσμός των ΔΥΕΠ αποτελεί το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού της Πολιτείας για 

την ομαλή ένταξη των παιδιών των προσφύγων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, κάτι που 

αποτελεί συμβατική υποχρέωση, που πηγάζει από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συνθήκες 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Παιδιού, που έχει συνυπογράψει και αποδεχτεί η 

χώρα μας. 

Το δεύτερο στάδιο είναι η ένταξη των παιδιών αυτών, ηλικιακά, στις τάξεις του 

Δημόσιου Σχολείου, με ταυτόχρονη φοίτησή τους σε Τμήματα  Υποδοχής (1 & 2 ανάλογα με 

την εξέλιξη και το γνωστικό τους επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας) και το τρίτο και τελικό στάδιο είναι η ενσωμάτωσή τους και φοίτηση στις τάξεις 

του σχολείου. 
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Οι ΔΥΕΠ λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες, ενσωματωμένες στον οργανικό ιστό 

του σχολείου, με υπεύθυνους για τη λειτουργία τους το Διευθυντή/ντρια του σχολείου, 

τον/την εκπαιδευτικό, από το προσωπικό της ΔΥΕΠ, που ορίζεται υπεύθυνος και τον 

αρμόδιο Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων. 

Το ωράριο λειτουργίας τους είναι 10.00 έως 14.00 και διαθέτουν δικό τους 

προσωπικό και πόρους. Οι μαθητές, 10 περίπου ανά ΔΥΕΠ, μεταφέρονται με λεωφορεία και 

συνοδούς, ενώ η εγγραφή τους στις ΔΥΕΠ γίνεται, αφού έχουν εξασφαλιστεί όλες οι 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή ενός μαθητή στο δημοτικό σχολείο. 

Στόχος της λειτουργίας των πρωινών ΔΥΕΠ είναι η καλύτερη το δυνατόν 

προσαρμογή των προσφυγοπαίδων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η ταχύτερη 

κοινωνικοποίηση και ένταξή τους στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό και η μεγιστοποίηση των 

εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών αποτελεσμάτων, που επιφέρουν η συνεκπαίδευση και η 

αλληλεπίδραση με τους μαθητές του σχολείου που τις φιλοξενεί και για τις δύο πλευρές. 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία και ο απολογισμός των τριών χρόνων λειτουργίας των 

ΔΥΕΠ, αλλά και των επτά Τμημάτων Υποδοχής που λειτουργούν στα δημοτικά σχολεία του 

Δήμου Σερρών  έχουν καταδείξει ότι η φοίτηση των προσφυγοπαίδων στις εκπαιδευτικές 

μας δομές όχι μόνο δε δημιουργεί το παραμικρό πρόβλημα, αντίθετα συμβάλλει στη 

διεύρυνση των παιδαγωγικών και πολιτισμικών οριζόντων όλων των μαθητών, παίζοντας 

παράλληλα καθοριστικό ρόλο στην ένταξη του συνόλου του προσφυγικού πληθυσμού στην 

ελληνική κοινωνία και πραγματικότητα. 

Έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα αγκαλιάσετε με στοργή και φροντίδα και τους νέους 

αυτούς μαθητές του σχολείου σας,  σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και είμαι στη διάθεσή 

σας για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί. 

Ο Διευθυντής Π.Ε. Σερρών 

Ξενοφών Παπασταμόπουλος 

 

 


