
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Θεςςαλονίκη 06-05-2020 
Αρ. Πρωτ.: 6751 

 
 
ΠΡΟ:  
-ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΒΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 
-ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Η ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ Ε Σ.Ε. ΚΑΙ 
.Μ.Ε.Α.Ε. (ΔΙΑ ΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ) 
 
-ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ΔΙΑ ΣΩΝ Δ/ΝΕΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ)  
 
ΚΟΙΝ: 
ΚΕΤ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για διάθεςη ςτα ΚΕΤ τησ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 
εκπαιδευτικών με εξειδίκευςη ςτην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευςη και Ειδικοφ 
Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ.  

χετ: Η με αρ. πρωτ.: 51382/ΓΔ4/05-05-2020 εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: «Λειτουργία των 
Κζντρων Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ»  
 

ε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ εγκυκλίου που αφορά τθν ενίςχυςθ και υποςτιριξθ του ζργου των 
Κζντρων Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.),  καλοφνται οι  εκπαιδευτικοί με 
εξειδίκευςθ ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ, όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 16 του 
ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπωσ ιςχφει και τα μζλθ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ Ε.Ε.Π που 
υπθρετοφν ςε Σμιματα Ζνταξθσ ςχολικών μονάδων και .Μ.Ε.Α.Ε. και ενδιαφζρονται να διατεκοφν ςε 
Κ.Ε..Τ. τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ να υποβάλουν αίτθμα ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ και 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

Η διάκεςθ κα διαρκζςει για το χρονικό διάςτθμα που ζχει αναςταλεί θ λειτουργία των ςχολικών 
μονάδων. 
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά, με καταλθκτικι θμερομθνία τισ 11/05/2020. 
 

Παρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ να κοινοποιιςουν τθν παροφςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 
και ΕΕΠ αρμοδιότθτάσ τουσ με κάκε πρόςφορο μζςο.  

Επιςθμαίνουμε πωσ όπωσ προβλζπει θ ςχετικι εγκφκλιοσ οι ανάγκεσ ςε προςωπικό κακορίηονται με 
ειςθγιςεισ των ΚΕΤ και καλφπτονται τθν  κατά προτεραιότθτα διάκεςθ:  

αα) εκπαιδευτικών με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που διακζτουν εμπειρία 
υπθρζτθςθσ ςε Κ.Ε..Τ. (ΚΕ.Δ.Δ.Τ., Κ.Δ.Α.Τ.) και υπζβαλαν αίτθςθ, 
ββ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που υπζβαλαν αίτθςθ, 
γγ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που διακζτουν εμπειρία υπθρζτθςθσ 
ςε Κ.Ε..Τ. και δεν υπζβαλαν αίτθςθ και 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

----- 
ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ,  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄- ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

----- 

 Σαχ. Δ/νςθ: Λεωφ. Γεωργικισ χολισ 65 

Σ.Κ. – Πόλθ: 57001, Θεςςαλονίκθ 

Πλθροφορίεσ: Π. τεφανόπουλοσ  

Σθλζφωνο: 2310 474814 

Φαξ: 2310 474328 

Ιςτοςελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr  

e-mail: mail@kmaked.pde.sch.gr  
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δδ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που υπθρετοφν ςτθν περιοχι ευκφνθσ 
τουσ, χωρίσ τθν ζκδοςθ άλλθσ πρόςκλθςθσ, 

 

 Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 
 
 
 

Αλζξανδροσ Κόπτςθσ 

 


