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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                           Μυτιλήνη, 07 Μαΐου 2020         
                                                                                                         Αριθμ.  Πρωτ. :  1533 
                                        
   
            
 
 
Ταχ. Δ/νση  :  Ελ. Βενιζέλου 26   
Τ.Κ. – Πόλη  :  81100, Μυτιλήνη    
Email  :  mail@vaigaiou.pde.sch.gr    
Ιστοσελίδα  :  http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch     
Πληροφορίες  : Μαρία Χατζηχαλκιά                                              
Τηλέφωνο  : 22510-48161 
Fax  : 22510-48155   
   
 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και μελών Ε.Ε.Π. 
για διάθεση στα Κ.Ε.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου».   
     

      
              Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
                                                                    Βορείου Αιγαίου 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την από 1/05/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» και ειδικότερα του μέρους Ζ, 
άρθρα 35 έως 39 αυτής,            

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
«Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού»,            

3. Το με αρ. 40/04-05-2020 απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες,           

4. Τη με αρ. πρωτ. 51380/Δ2/5-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά 
με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 για την 
επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων», 

5. Τη με αρ. πρωτ. 51382/ΓΔ4/5-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Λειτουργία των 
Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης». 
 
 Κ Α Λ Ε Ι 
 
Τους εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως ισχύει, που υπηρετούν σε 
Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Βορείου Αιγαίου, καθώς και μέλη του 
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Σ.Δ.Ε.Υ. του 

 
ΠΡΟΣ: Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ & 
Μέλη ΕΕΠ  
(μέσω των ΔΙΠΕ & ΔΙΔΕ Β. Αιγαίου) 
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Βορείου Αιγαίου, για διάθεσή τους στα Κ.Ε.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου για την επιπλέον ενίσχυση 
και υποστήριξη του έργου των Κ.Ε.Σ.Υ. και για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η 
λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων. 
Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί απευθείας στην ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου, είτε ηλεκτρονικά 
είτε αυτοπροσώπως, έως τη Δευτέρα 11-05-2020. 
 
Η σχετική απόφαση διάθεσης του προσωπικού θα εκδοθεί από την Περιφερειακή 
Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                                     
Βορείου Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη, τις υποβληθείσες ανάγκες σε προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ. 
Βορείου Αιγαίου και την κατά προτεραιότητα διάθεση των: α) εκπαιδευτικών με 
εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που διαθέτουν εμπειρία υπηρέτησης σε 
Κ.Ε.Σ.Υ. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ.) και υπέβαλαν αίτηση, β) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην 
Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που υπέβαλαν αίτηση, γ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην 
Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που διαθέτουν εμπειρία υπηρέτησης σε Κ.Ε.Σ.Υ. και δεν υπέβαλαν 
αίτηση και δ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που υπηρετούν 
στην περιοχή ευθύνης τους, χωρίς την έκδοση άλλης πρόσκλησης. 
 
Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 
 
 
 
 
Συν.: ένα (1) αρχείο pdf 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                             
                 

           Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 
    Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 

 

              ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ 
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