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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

για διάθεση στα ΚΕΣΥ Ηπείρου» 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985, (Α΄ 167), με θέμα: «Δομή και λειτουργία Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπ/σης», όπως ισχύει. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του ν. 2817/2000, (Α΄ 78), με θέμα: «Εκπαίδευση 

των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3) Τις διατάξεις του ν. 2986/2002, (Α΄ 24), με θέμα: «Οργάνωση των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4) Τις διατάξεις του ν. 3699/2008, (Α΄ 199) με θέμα: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.», όπως ισχύει. 

5) Τις διατάξεις του ν. 4547/2018, (Α΄ 102), με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει. 
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6) Το Π.Δ. 18/2018, (Α΄ 31), όπως ισχύει. 

7) Τη με Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002, (Β΄ 1340) Απόφαση του Υπουργού 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των προϊσταμένων 

των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των 

διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των 

διδασκόντων», όπως ισχύει. 

8) Τη με Αριθμ. 211076/ΓΔ4/06-12-2018, (Β΄ 5614) Απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ., με 

θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες 

του προσωπικού τους.» 

9) Τη με Αρ. Πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Απόφαση 

του Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών 

Εκπαίδευσης». 

10) Τη με Αρ. Πρωτ. 51382/ΓΔ4/05-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ,  με θέμα: «Λειτουργία 

των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης». 

                                               

Κ Α Λ Ε Ι  

 

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 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 ΣΜΕΑΕ,  καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ και ΣΔΕΥ, της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, και επιθυμούν να διατεθούν 

στα ΚΕΣΥ Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των ανωτέρω 

σχολικών μονάδων, να υποβάλουν αίτηση με καταληκτική ημερομηνία έως 11 Μαΐου 2020. 

       Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο email της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου: mail@ipeir.pde.sch.gr .  Στην αίτησή 

τους να αναγράφεται η εμπειρία υπηρέτησης σε Κ.Ε.Σ.Υ. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ.) 

         Η σχετική απόφαση διάθεσης του προσωπικού εκδίδεται έως 12-05-2020 λαμβάνοντας 

υπόψη, σύμφωνα με τη με Αρ. Πρωτ. 51382/ΓΔ4/05-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, τις 

υποβληθείσες ανάγκες σε προσωπικό των ΚΕΣΥ και την κατά προτεραιότητα διάθεση των:  

α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που διαθέτουν εμπειρία 

mailto:mail@ipeir.pde.sch.gr
ΑΔΑ: 6ΣΝΑ46ΜΤΛΗ-5ΧΡ



3 

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. 

           Παρακαλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ηπείρου να ενημερώσουν άμεσα όλους τους εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π. αρμοδιότητάς 

τους.  

  

 Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
 
 

 
Κωνσταντίνος Καμπουράκης 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1. Δ/νεις ΠΕ και ΔΕ Ηπείρου 

                              2. ΚΕΣΥ Ηπείρου 
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