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ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ : 1.Υπουργείο Εσωτερικών
(Γραφείο κ. Υπουργού
με ηλεκτρονική διαβίβαση
μέσω της Βουλής)
2. Βουλευτές κ.
- Καραθανασόπουλο Νίκο
- Παπαναστάση Νίκο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 1519/25-10-2019»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1519/25-10-2019, την οποία κατέθεσαν οι
Βουλευτές κ. Καραθανασόπουλος Νίκος και Παπαναστάσης Μιχάλης, σχετικά με την
κατάσταση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στη Ζάκυνθο, σας κάνουμε γνωστά τα
ακόλουθα:
Όσον αφορά στον προγραμματισμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στην
Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-2020,
σημειώνεται ότι προχωρά η διαδικασία πλήρωσης τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων
(4.500) θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για τις ανάγκες των
σχολικών μονάδων και δομών της Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Οι ανωτέρω διορισμοί προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53
έως 62 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4589/2019, ενώ έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 197948/Ε1/1312-2019 (4597 Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Οικονομικών του άρθρου 62 παρ. 2 του ίδιου νόμου για τον καθορισμό των κενών θέσεων
που πρόκειται να καλυφθούν ανά κλάδο και ειδικότητα.

Επίσης, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για μόνιμο διορισμό (ΦΕΚ 43/Τεύχος ΑΣΕΠ/2012-2019) των εγγεγραμμένων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες
κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2380/τ.Γ΄/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/ τ.Γ΄/18-12-2019 και ΦΕΚ
2350/ τ.Γ΄/13-12-2019) και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
των ενδιαφερομένων.
Δεδομένου όμως ότι η διαδικασία των παραπάνω προκηρύξεων για το διορισμό και
την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (ΕΒΠ) δεν είχε έγκαιρα ολοκληρωθεί, το Υ.ΠΑΙ.Θ. με γνώμονα την εύρυθμη
λειτουργία των σχολικών μονάδων -προκειμένου αυτές να στελεχωθούν με το απαραίτητο
προσωπικό πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς- παρέτεινε την ισχύ των πινάκων
κατάταξης αναπληρωτών σχολικού έτους 2018-2019 έως και την έκδοση των τελικών
αξιολογικών πινάκων από το ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1β του
άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄).
Επίσης, στις 20-11-2019 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί
αξιολογικοί πινάκες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 12/24-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά
προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05,
ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78,
ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και
ΠΕ91 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, για την πλήρωση των κενών θέσεων
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Κατά το τρέχον σχολικό έτος, το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει διαθέσει μέχρι στιγμής –για το σύνολο
των λειτουργικών αναγκών–5.230 πιστώσεις για την πρόσληψη ΕΕΠ-ΕΒΠ (ο αριθμός
αυτός είναι ο μεγαλύτερος που έχει διατεθεί ποτέ όχι μόνο ως αυτήν την περίοδο αλλά και
στο σύνολο της σχολικής χρονιάς), εκ των οποίων οι 3.943 είχαν διατεθεί ήδη από τις 4-92019.
Αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτών και ωρομισθίων) για το σχολικό έτος 20192020, έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι ακόλουθες εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006:
α) η με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./168/οικ.29406/23-08-2019 απόφαση για την έγκριση
της κίνησης διαδικασιών πρόσληψης 1.988 εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου με διάρκεια απασχόλησης 10 μηνών και 10 εκπαιδευτικών, με διάρκεια
απασχόλησης 12 μηνών, Αρμένικης Γλώσσας και Ιστορίας στα σχολεία του Αρμένικου
Κυανού Σταυρού (σύνολο 20.000 πιστώσεις ανθρωπομηνών) με χρηματοδότηση από τον
τακτικό προϋπολογισμό,
β) η με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/29592/6-9-2019 απόφαση για την έγκριση της
κίνησης διαδικασιών πρόσληψης δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) Εκπαιδευτικών
και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτών και ωρομίσθιων) στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, για το σχολικό
έτος 2019-2020 (22.500 πιστώσεις ανθρωπομηνών) με χρήση πόρων του Εθνικού
Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και
γ) η με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/36122/6-11-2019 απόφαση για την έγκριση της
κίνησης διαδικασιών πρόσληψης οκτακοσίων εξήντα ενός (861) εκπαιδευτικών Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκεια
απασχόλησης δέκα (10) μηνών, μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού, λόγω των αδειών
άνευ αποδοχών που έχουν χορηγηθεί σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Επίσης, διατίθενται πιστώσεις με χρήση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους
του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

κατόπιν της έκδοσης του ν.4633/2019 (Α΄161–άρθρο 40), για την πρόσληψη χιλίων
οκτακοσίων (1.800) αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού
Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης δέκα
μηνών (18.000 πιστώσεις ανθρωπομηνών).
Επιπλέον των ανωτέρω, για το οικείο σχολικό έτος, για την κάλυψη των αναγκών των
σχολείων Γενικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και των δομών Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης διατίθενται πιστώσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τις προσλήψεις που
πραγματοποιήθηκαν στις 30-9-2019, τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης της Ζακύνθου καταχωρίστηκαν από την οικεία Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατόπιν του
προσήκοντος ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των Ιονίων Νήσων, το Υ.ΠΑΙ.Θ. προέβη στη διενέργεια προσλήψεων στις 711-2019. Στη συνέχεια, σε εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του άρθρου 86 του ν.
4547/2018 (102 Α΄) εκλήθησαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για
πρόσληψη στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες
δεν καλύφθηκαν κατά τις προηγούμενες φάσεις προσλήψεων, λόγω μη ανάληψης
υπηρεσίας ή παραίτησης των προσληφθέντων (αρ.πρωτ.182585/Ε1/21-11-2019, ΑΔΑ
:786 Α46ΜΤΛΗ-0ΘΑ πρόσκληση της Υπουργού ΠΑΙ.Θ., ανακοινοποίηση στο ορθό στις
22-11-2019).
Ακολούθως, παρατίθεται πίνακας στοιχείων προσλήψεων, για την Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση, στη ΔΠΕ Ζακύνθου :

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Έως και 7-11-2019
ΣΜΕΑΕ/Τ.Ε

ΚΕΣΥ

ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

14
3

1

ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΑ

18

1
47

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ
18
10

28

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26-11-2019
ΣΜΕΑΕ/Τ.Ε ΚΕΣΥ

-

-

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ
1

1
1

Αναφορικά με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά τις προσλήψεις που
πραγματοποιήθηκαν στις 30-9-2019, τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του νομού Ζακύνθου, καταχωρίστηκαν από την οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατόπιν του
προσήκοντος ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, το Υ.ΠΑΙ.Θ. προέβη στη διενέργεια προσλήψεων στις 11-112019. Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας με τα στοιχεία των προσλήψεων που
πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 11-11-2019 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Δ.Δ.Ε.
Ζακύνθου:
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Έως και 11-11-2019
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΚΕΣΥ
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΜΕΑΕ/Τ.Ε.
2
1
3
1
1
1
2

ΠΕ80- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ88.01-ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΠΕ88.04-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΟΛΑ

1
1
1
7

1

6

14

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η διαχείριση/διάθεση του μόνιμου διδακτικού
προσωπικού καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικότερα η τοποθέτησή
τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή/και τμήματα αυτών καθώς και το ενδεχόμενο
μετακίνησής τους εμπίπτει στην αρμοδιότητα των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τα
αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν
υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητας τους και
προφανώς σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την
αναγκαιότητα / ανελαστικότητα πλήρωσης της καθεμιάς.
Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφερθεί ότι οι λειτουργικές ανάγκες λιγότερες των εννέα
ωρών δεν δικαιολογούν την πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου.
Ακόμη, διευκρινίζεται ότι πολλές φορές συμβαίνει, από τους προσλαμβανόμενους
αναπληρωτές, κάποιοι να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που
προσλήφθηκαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια, το συγκεκριμένο
λειτουργικό κενό να μεταφέρεται σε επόμενη φάση προσλήψεων, παρόλο που το Υ.ΠΑΙ.Θ.
προέβη στις δέουσες ενέργειες.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3772/1-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ζακύνθου, το νέο Διδακτήριο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου παραδόθηκε
Διοικητικά στις 30-10-2019 και οι μαθητές σταδιακά μεταφέρονται στο νέο κτήριο. Ως εκ
τούτου στο νέο κτήριο θα βρίσκεται το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και στο παλιό το ΕΕΕΕΚ.
Επίσης, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο, είναι πλήρως
στελεχωμένα με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, όσο και από αναπληρωτές
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Ενώ, τα επτά (7) Τμήματα Ένταξης των Δημοτικών Σχολείων, που
λειτουργούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου έχουν στελεχωθεί, στο
σύνολό τους, από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Στο Τμήμα Ένταξης του Νηπιαγωγείου
Αργασίου, παραμένει το λειτουργικό κενό, καθώς με τις πρώτες φάσεις πρόσληψης
αναπληρωτών δεν ανέλαβαν υπηρεσία οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν,
ενώ στην τελευταία φάση ανέλαβε τον διορισμό και αμέσως έλαβε άδεια ανατροφής.
Στην Παράλληλη στήριξη, υπάρχουν πλέον τρία (3) κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών
ΠΕ70 και τρία (3) κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60.
Επιπλέον, στις 03-10-2019 πραγματοποιήθηκε η Ανασύσταση και Ανασυγκρότηση των
ΕΔΕΑΥ του ΣΔΕΥ του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου, όπου υποστηρίζονται οι
εξής Σχολικές Μονάδες: 6ο Δ.Σ. Ζακύνθου, Δ.Σ. 3ο Ρίζας, Δ.Σ. Κατασταρίου, Δ.Σ.
Παντοκράτορα και Ν/Γ Αργασίου.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6806/4-11-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, σημειώνεται ότι οι ανάγκες του ΕΕΕΕΚ
Ζακύνθου σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό έχουν
καλυφθεί. Ενώ όσον αφορά στη στελέχωση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Ζακύνθου, οι ανάγκες σε
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό έχουν, επίσης, καλυφθεί. Σχετικά με τη θέση ΠΕ30
Κοινωνικού Λειτουργού που παραμένει κενή, διευκρινίζεται ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση
προτίμησης και γίνεται αναζήτηση από άλλες Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης.
Όσον αφορά στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Ζακύνθου (σύνολο μαθητών 15), αυτό ιδρύθηκε με την
υπ’ αριθ. 102535/Δ3/26-06-2019 (ΦΕΚ 2702/τ.Β΄/02-07-2019) Υ.Α. Σύμφωνα με το υπ’
αριθ. 3655/1-11-2019 επικαιροποιημένο έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ζακύνθου, οι αίθουσες που στεγάζουν το εν λόγω σχολείο, ανήκουν στο
ΕΠΑ.Λ. Ζακύνθου, έχουν ανακατασκευασθεί και δεν αποτελούν πρόβλημα. Ο προαύλιος
χώρος και το στέγαστρο, ειδικά για τους μαθητές του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., είναι στις άμεσες
προτεραιότητές της ΔΔΕ Ζακύνθου και η διευθέτησή τους έχει δρομολογηθεί με το

σκεπτικό ότι οι μαθητές του εν λόγω σχολείου πρέπει να προαυλίζονται σε δικό τους
χώρο.
Βάσει του ίδιου εγγράφου, το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. και το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ζακύνθου έχουν έλλειμμα
επτά (7) και τεσσάρων (4) ωρών Πληροφορικής αντίστοιχα, ενώ το Τμήμα Ένταξης στο 2ο
Γυμνάσιο Ζακύνθου αναμένει την πρόσληψη ενός Φιλολόγου και ενός Μαθηματικού.
Σημειωτέον ότι η μέριμνα για τη σχολική στέγη για έργα συντήρησης, επισκευής,
βελτίωσης υφιστάμενων διδακτηρίων, ανέγερσης νέων διδακτηρίων, εμπίπτει στον τομέα
ευθύνης των Δήμων (άρθρ. 5 του Ν.1894/1990, ΦΕΚ 110 Α΄, όπως έχει τροποποιηθεί με
το άρθρ.31 του ν. 2009/1992, ΦΕΚ 18 Α΄, άρθρ.75 παρ.Ι τομέας στ΄ του ν.3463/2006,
όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρ. 94 παρ.4 του ν.3852/2010, ΦΕΚ 87 Α΄).
Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, αναφορικά με τη σχολική στέγη,
είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον
αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο κτηριολογικό πρόγραμμα το οποίο
εκπονείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της
βάσει του Π.Δ. 18/2018, ΦΕΚ 31 Α΄) κατόπιν αιτήματος του Δήμου, οπότε αρμόδιο να
απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο διαβιβάζεται το παρόν και η
Ερώτηση μέσω της Βουλής.
Όσον αφορά στο πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών του ΕΝΕΕΓΥΛ Ζακύνθου
διευκρινίζεται ότι αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου και της Περιφέρειας, ως εκ τούτου
αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΣΟΥΝΗ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ζαχαράκη
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ. Α. Γκίκα
3. Διεύθυνση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού
Προσωπικού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης
4. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
7. Τ.Κ.Ε.

