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ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ για εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ από εκπαιδευτικοφσ με εξειδίκευςθ ςτθν Ειδικι
Αγωγι και Εκπαίδευςθ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 16 παρ. 1 του Ν.3699/2008, όπωσ ιςχφει,
που υπθρετοφν ςε Σμιματα Ζνταξθσ ςχολικών μονάδων και .Μ.Ε.Α.Ε. κακώσ και μζλθ του
Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) που υπθρετοφν ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και ςε .Δ.Ε.Τ.,
τθσ περιοχισ ευκφνθσ μασ, για διάκεςι τουσ ςτα Κ.Ε..Τ., για το ςυγκεκριμζνο χρονικό
διάςτθμα που ζχει αναςταλεί θ λειτουργία των ανωτζρω ςχολικών μονάδων.

Θ Περιφερειακι Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τερεάσ Ελλάδασ,
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 16 παρ. 1 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008 τ.Α’) «Ειδικι Αγωγι
και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ».
2. Τθν από 1-5-2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ90) «Περαιτζρω μζτρα για τθν
αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν
επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι κανονικότθτα» και ειδικότερα του μζρουσ Η, άρκρα 35
ζωσ 39 αυτισ.
3. Τθν υπϋαρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
«Επιπρόςκετα επείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ
του κορωνοϊοφ».
4. Το με αρ. 40/04-05-2020 απόςπαςμα του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων
Συμβάντων Δθμόςιασ Υγείασ από Λοιμογόνουσ Παράγοντεσ.
5. Τθν με αρ. πρωτ. 51380/Δ2/5-5-2020 εγκφκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με κζμα: «Ενθμζρωςθ ςχετικά με
τισ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Προςταςίασ Δθμόςιασ Υγείασ ζναντι Covid-19 για τθν
επανζναρξθ λειτουργίασ ςχολικϊν μονάδων».
6. Τθν υπϋ αρ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Βϋ5614) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ
λειτουργίασ των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.) και
ειδικότερα κακικοντα και αρμοδιότθτεσ του προςωπικοφ τουσ».
7. Το με αρ. πρωτ. 51382/ΓΔ4/5-5-2020 ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: «Λειτουργία των Κζντρων
Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ».

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
Καλοφμε ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αναγκών ςε προςωπικό ανά κλάδο και Κ.Ε..Τ., τουσ:
α) εκπαιδευτικοφσ (είτε μόνιμοι, είτε αποςπαςμζνοι, είτε αναπλθρωτζσ), με εξειδίκευςθ ςτθν Ειδικι
Αγωγι και Εκπαίδευςθ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 16 παρ. 1 του Ν.3699/2008, όπωσ ιςχφει, που
υπθρετοφν ςε Σμιματα Ζνταξθσ ςχολικών μονάδων και .Μ.Ε.Α.Ε. κακϊσ και
β) μζλθ του Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) (είτε μόνιμοι, είτε αποςπαςμζνοι, είτε
αναπλθρωτζσ), που υπθρετοφν ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και ςε .Δ.Ε.Τ., τθσ περιοχισ ευκφνθσ μασ,
για διάκεςι τουσ ςτα Κ.Ε..Τ., για το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα που ζχει αναςταλεί θ
λειτουργία των ανωτζρω ςχολικών μονάδων.
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Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων ορίηεται θ 11-05-2020.
Θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Στερεάσ Ελλάδασ
α) είτε θλεκτρονικά (με ςκαναριςμζνθ τθν αίτθςθ για να φαίνεται θ υπογραφι) ςτο
mail@stellad.pde.sch.gr,
β) είτε με φαξ ςτο 2231066167.

Θ Περιφερειακι Διευκφντρια
Εκπαίδευςθσ τερεάσ Ελλάδασ

Δρ. Ελζνθ Π. Μπενιάτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ:
1. Δ/νςεισ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ αρμοδιότθτάσ μασ (αποςτολι με e-mail)
2. Αναφερόμενεσ Σχολικζσ Μονάδεσ (δια τθσ οικείασ Δ/νςθσ)
3. Εκπαιδευτικοφσ ΕΑΕ & μζλθ ΕΕΠ (δια τθσ οικείασ Σχολικισ Μονάδασ)
4. Κ.Ε.Σ.Υ. αρμοδιότθτάσ μασ
Εςωτερικι διανομι:
1. Τμιμα Γϋ

