
                             
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ,  
ΔΡΔΤΝΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

Αποζηολή μόνο με e-mail 
 

Λακία, 25-1-2019 
Α.Π.: 56 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ  
& ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

(Κ.Δ..Τ.) ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

 
ΠΡΟ: ρνιηθέο Μνλάδεο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Φζηώηηδαο, ΔΓΡΔ ΣΟΤ. 
 

(Γιά ηων ανηίζηοιχων Γιευθύνζεων Δκπαίδευζης). 
 
 

ΚΟΙΝ.: ΠΔ.Κ.Δ.., ΛΑΜΗΑ. 

Σαρ. Γ/λζε    :  Π.  Μπαθνγηάλλε 2                        
                        Λακία 35132                                                       
Πιεξνθνξίεο : Aδάκ Ησάλλα 
Σει.               : 22310-66162, 66163                                         
Fax                : 22310-25226                                        
e-mail            : mail@kesy.fth.sch.gr                             

 
ΘΔΜΑ: «ΔΝΗΜΔΡΩΗ». 

 
Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ 4547/2018 ζαο ελεκεξώλνπκε σο εμήο: 

1. Με ηελ απόζπαζε θαη ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο, κέζα ζηελ εβδνκάδα 21-25 Ηαλνπαξίνπ 2019, 
δύν εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε εμεηδίθεπζε ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ 
επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό, είλαη πιήξεο ν ύιινγνο Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ 
Κ.Δ..Τ. Φζηώηηδαο. Ο ύιινγνο απνηειείηαη από ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ κειώλ 
Δ.Δ.Π. θαη ιεηηνπξγεί σο δηεπηζηεκνληθή νκάδα (Δληαίνο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Κ.Δ..Τ. 
Απόθαζε 211076/ΓΓ4/ΦΔΚ 5614/13-12-2018, άξζξν 13). 
2. Ωο ππεύζπλνη επηθνηλσλίαο κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ν. Φζηώηηδαο νξίδνληαη κέρξη λεσηέξαο, 
νη θάησζη εθπαηδεπηηθνί: 

 Γηα ηα λεπηαγσγεία ηεο επαξρίαο Λνθξίδαο (από Νεπηαγσγείν Κακέλσλ Βνύξισλ θαη 
Ακθίθιεηαο θαη κέρξη ην Νεπηαγσγείν Λάξπκλαο), ε θ.Φύζζα Αξηζηέα ΠΔ 60 ΔΑΔ. 

 Γηα ηα ππόινηπα λεπηαγσγεία ηνπ λνκνύ ε θ.Σζώλε Γήκεηξα ΠΔ 60 ΔΑΔ.  

 Γηα ηα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο επαξρίαο Λνθξίδαο (από ην Γεκνηηθό ρνιείν Κακέλσλ 
Βνύξισλ θαη Ακθίθιεηαο θαη κέρξη ην Γεκνηηθό ρνιείν Λάξπκλαο) ε θ. Εαραξή 
Κσλζηαληίλα ΠΔ 70 ΔΑΔ. 

 Γηα ηα ππόινηπα Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ λνκνύ ν θ. Καηζακάγθαο Κσλζηαληίλνο ΠΔ 70 ΔΑΔ. 

 Γηα όια ηα Γπκλάζηα ε θ. Πνύινπ Βαζηιηθή ΠΔ 02 ΔΑΔ. 

 Γηα όια ηα Λύθεηα ε θ. Μόηζε νθία ΠΔ 02 ΔΑΔ. 

 Γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο (.Μ.Δ.Α.Δ.) ε θ. αΐηε Δπζπκία ΠΔ 11 ΔΑΔ. 

 Γηα έθηαθηα ζέκαηα θαη ζε πεξηπηώζεηο άκεζεο αλάγθεο (δηαρείξηζε ζαλάηνπ-πέλζνπο) ν 
Πξντζηάκελνο Μπαξκπάηζεο Ησάλλεο ΠΔ 70 ΔΑΔ. 

3.Σειέθσλα: 2231066162 & 66163, fax: 2231025226 .Σν λέν e-mail: mail@kesy.fth.sch.gr. 
4. Κάζε Σξίηε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Δ..Τ. δηακνξθώλεηαη από 8.00΄ έσο 19.00΄. 
5. πζηήλνπκε αξρηθά, ηελ ελεκέξσζε ησλ πιιόγσλ Γηδαζθόλησλ ζε ζπλεδξίαζε κε βάζε ην 
πιηθό πνπ απέζηεηιε ζηα ζρνιεία ην ΠΔ.Κ.Δ.. ηεξεάο Διιάδαο ζηηο 18-12-2018 θαη ζηε 
ζπλέρεηα, ηε ζπγθξόηεζε ησλ νκάδσλ ππνζηήξημεο θαη ηνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ επηθνηλσλίαο 
ησλ ζρνιείσλ κε ην Κ.Δ..Τ. Θα έρεηε ελεκέξσζε θαη από ην νηθείν ΠΔ.Κ.Δ.. Καιή ζπλεξγαζία 
ζην λέν πιαίζην δνκώλ θαη ππνζηήξημεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα 
θάζε δηεπθξίληζε θαη πιεξνθνξία. Ζ θαιή πνξεία είλαη ζην ρέξη όισλ καο! 
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