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Δελτίο  Τφπου 

H Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ προκθρφςςει 10 κζςεισ εποχικοφ προςωπικοφ (5 κζςεισ ΔΕ Οδθγϊν και 

5 κζςεισ ΔΕ υνοδϊν ςχολικϊν λεωφορείων), ςφμφωνα με τθν υπϋαρικ. 28137/29-

11-2017 Ανακοίνωςθ ΟΧ 1/2018, για τθν κάλυψθ εποχικϊν ι παροδικϊν αναγκϊν 

των χολικϊν Μονάδων Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε. του 

Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων), που ζχουν αποκλειςτικό 

δικαίωμα χριςθσ ςε ςχολικά λεωφορεία δια των ενιαίων ςχολικϊν επιτροπϊν 

υπαγωγισ τουσ, που εδρεφουν ςτισ Π.Ε. Κιλκίσ, Πιερίασ και ερρϊν, για το ςχολικό 

ζτοσ 2017-18, από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ και όχι πζραν τθσ 30/06/2018. 

Η προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ξεκινά από τθν επομζνθ μζρα τθσ 

τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ Περίλθψθσ τθσ Ανακοίνωςθσ ςτον θμεριςιο τοπικό 

τφπο και για δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

υγκεκριμζνα για τθ Θεςςαλονίκη, θ δθμοςίευςθ κα γίνει ςτθν εφθμερίδα 

«ΣΤΠΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ», τθν Σετάρτθ, 24.01.2018, για το Κιλκίσ ςτθν εφθμερίδα 

«ΠΡΩΙΝΗ του ΚΙΛΚΙ» τθν Σετάρτθ, 24.01.2018, για τθν Πιερία ςτισ εφθμερίδεσ 

«ΟΛΤΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» και «ΠΟΛΙΣΕΙΑ» τθν Παραςκευι, 26.01.2018 και για τισ Σέρρεσ 

ςτισ εφθμερίδεσ «ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» και «ΗΜΕΡΙΝΗ των ΕΡΡΩΝ» τθν Σετάρτθ, 

24.01.2018 και το δεκαιμερο προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων αρχίηει τθν Δευτζρα, 

29.01.2018 ζωσ και  τθν  Σετάρτθ, 07.02.2018. 

http://kmaked.gr/
mailto:kmakedpde@sch.gr


Website:  http://kmaked.gr 

   Η υποβολι αιτιςεων κα γίνεται ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ και 

Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και κατά τισ ϊρεσ 09:00 - 13:00 

κακθμερινά από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο 

εξουςιοδοτθμζνο από τουσ υποψθφίουσ πρόςωπο (εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει 

τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι), είτε ταχυδρομικά με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ςτθν παρακάτω 

διεφκυνςθ: Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ, Λεωφ. Γεωργικισ χολισ 65, Σ.Κ. 57001, Θζρμθ Θες/νίκθσ (ςε 

περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με 

βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ). 


