
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Πλήρης εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε ολόκληρη 

την Κεντρική Μακεδονία παρά την έλλειψη αιθουσών.  

 Για την ένταξη και των τελευταίων Δήμων στη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση κατά 

τη νέα σχολική χρονιά, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις με όλους τους 

Δημάρχους των Δήμων που θα ενταχθούν και οι εκτιμήσεις είναι πολύ αισιόδοξες. 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 

 Αν και τρία σχολεία κρίθηκαν ακατάλληλα μέσα στο καλοκαίρι, με συνεχείς 

προσπάθειες κατορθώθηκε να βρεθούν χώροι και να στεγαστούν όλοι οι μαθητές 

 Παρά το ότι υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές σε σχολικά κτίρια της Χαλκιδικής κυρίως αλλά 

και άλλων περιοχών λόγω καιρικών φαινομένων παραμονές έναρξης της σχολικής 

χρονιάς, με συντονισμένες ενέργειες και συνεργασία με Δήμους ανοίξαμε στον 

ελάχιστο δυνατό χρόνο όλα τα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Σε συνεργασία με την Περιφέρεια πραγματοποιήθηκε το 99,9 % των μεταφορών 

μαθητών ακόμη και όταν προέκυψαν ανάγκες για νέα δρομολόγια 

 Πριν ξεκινήσει η μεταφορά προσφύγων από τον ΔΟΜ καταφέραμε να μετακινούνται 

όλοι οι μαθητές μέσω Περιφέρειας διασφαλίζοντας και την πιθανή έλλειψη 

μεταφοράς από τον ΔΟΜ τη νέα σχολική χρονιά 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Οργάνωση Έκθεσης με τίτλο «Το ΕΠΑ.Λ. Δημιουργεί - 2019» στο Λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης. 

 Έγκριση 209 ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑ.Λ. στην Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Λειτουργία 88 τμημάτων Μαθητείας με τη συμμετοχή 940 μαθητευόμενων 

αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στο πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  

 Λειτουργούν 750 τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και 1056 παράλληλες στηρίξεις 

 Εγκρίθηκαν 355 τμήματα ολιγομελή τμήματα των 5-9 μαθητών.  



 

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 Εγκρίθηκαν 453 ολιγομελή τμήματα ΓΕ.Λ.  

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

 Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία σε 171 εξεταστικά 

κέντρα, σε 8 Ειδικά Εξεταστικά κέντρα, σε  6 βαθμολογικά κέντρα για 19.478 μαθητές 

 

ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΤΥ) Ι ΚΑΙ ΙΙ ΖΕΠ 

 Ιδρύθηκαν Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ ΖΕΠ, για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 95 

τμήματα για 1.015 μαθητές και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 100 ΤΥ σε 88 

Δημοτικά Σχολεία 

 

ON LINE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 On line διαδικτυακή επικοινωνία, μια φορά την εβδομάδα και για δύο ώρες, του 

Περιφερειακού Διευθυντή με εκπαιδευτικούς και μαθητές της Περιφέρειας σχετικά με 

εκπαιδευτικά θέματα, μέσα από ειδικό link της Ιστοσελίδας μας. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MY SCHOOL 

 Δημιουργήθηκε ειδικό τμήμα καθημερινού και άμεσου ελέγχου του myschool με 

στόχο τον όσο το δυνατόν ορθολογικότερο τρόπο διαχείρισης προσωπικού 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

 Συνεδριάσεις 

 44 συνεδριάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ 18, ΑΠΥΣΔΕ 26)  

 3 συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για πλήρωση κενούμενων 

θέσεων ΣΕΕ  

 3 κοινές συνεδριάσεις ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ 

 

 Διαχείριση εκπαιδευτικού δυναμικού σε επίπεδο περιφέρειας 

 11 προσκλήσεις προς πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς 8 ειδικοτήτων  

 Αποσπάστηκαν/μετακινήθηκαν συνολικά 18 (πέραν όσων διατέθηκαν από τη μία 

βαθμίδα στην άλλη εντός της ίδιας περιοχής, με κοινές συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ-

ΠΥΣΔΕ) 

 17 πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί Δ.Ε. διατέθηκαν μερικά ή ολικά σε ΔΙΕΚ 



 Εποπτεία των 16 Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. 

 Συστηματικός έλεγχος της διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, μέσω 

εβδομαδιαίων επικαιροποιήσεων και myschool  

 Τακτοποίηση διδακτικού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών  

 Αντιστοίχιση και διευθέτηση πλεονασμάτων ωρών και κενών της αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

 Υποστήριξη της λειτουργίας των ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΥΣΕΕΠ) 

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 15 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ του ΠΥΣΕΕΠ 

 ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ 935 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ  

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 1009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 

 ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ: 

 112 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 531 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 273 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 6 συνεδριάσεις υπηρεσιακού συμβουλίου Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του 

συνόλου των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Α/θμιας & 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.  

 4 συνεδριάσεις για εξέταση αιτήσεων συνάφειας και αναγνώρισης προϋπηρεσίας.  

 2 συνεδριάσεις υπηρεσιακού συμβουλίου Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του 

συνόλου των διοικητικών υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν 

στις Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.     

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Υπεγράφη Σύμβαση εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και της Ακαδημαϊκής 

περιοχής Προβηγκίας- Άλπεων - Κυανής Ακτής. Στο πλαίσιο της σύμβασης 

δημιουργήθηκε δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων και από τις δύο εκπαιδευτικές 

περιοχές. 

 Πραγματοποιήθηκε συμφωνία συνεργασίας με σχολικές μονάδες του Πεκίνου Κίνας 

 

 

 

 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εκπονούνται τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

1) INTERCAP  

2) MEDIS   

3) NEMESIS 

4) INTEGRATED 

5) CIRCLE 

6) E-COURSE 

7) SWPBS 

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 Επιτυχής υποβολή 4946 ηλεκτρονικών αιτήσεων προτιμήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 

σε 7 διαδοχικές φάσεις πιστώσεων από Σεπτέμβριο μέχρι & Δεκέμβριο 2019. 

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία των εν λόγω αιτήσεων και αυτόματοποιημένη 

τοποθέτηση τους.  

 Επιτυχής υιοθέτηση διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης ηλεκτρονικών ραντεβού για 

2.858 αιτούντες για την προκήρυξη ΑΣΕΠ μόνιμων διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ     

 Περαιτέρω βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Πρωτοκόλλησης 

& Διαχείρισης Εγγράφων Codex (προστέθηκαν οι δυνατότητες αποστολής 

αυτοματοποιημένου αποδεικτικού πρωτοκόλλησης με email, εκτύπωση αποδεικτικού 

πρωτοκόλλησης σε θερμικό εκτυπωτή κ.α.) 

 Αυτοματοποιημένη ανάρτηση στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ   

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία 

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο 

Θεσ/νίκης διοργάνωσαν εκδήλωση με 800 μαθητές Λυκείων 

 Διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο: «Νιώσε Διαφορετικός» 

Συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Κοινωνική Οργάνωση 

«μαζί για την οικογένεια και το παιδί»  

 Επετειακή εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου με θέμα «Ήλιον Πνεύμα» 

 Ημερίδα σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τα ναρκωτικά 

εξαρτήσεις-αλκοόλ 

 Συνδιοργάνωση με το ΝΟΗΣΙΣ ενημερωτικής ημερίδας για την «Νεα Αρχή για τα 

ΕΠΑΛ» του ΥΠΑΙΘ με συμμετοχή 45 ΕΠΑΛ Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 



ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 Συνέδρια με θέμα «το μάθημα των Θρησκευτικών» 

 Συνέδριο με θέμα «Σχολική Βία» 

 Συνέδριο με θέμα «Τέχνη και πολιτισμός στην Εκπαίδευση» 

 Συνέδριο με θέμα «Διαπολιτισμικής Εκπαίδευση»  

 Συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση μαθητικού 

συνεδρίου με τίτλο: «200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης του 1821 

αγώνες των Μακεδόνων για την απελευθέρωση»  

 Συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης γα τη διοργάνωση έκθεσης με σχολικά 

αρχεία Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 Ίδρυση Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Κρίσεων σε όλες τις σχολικές μονάδες της 

Κεντρικής Μακεδονίας (επιμορφώσεις για θέματα υγείας, εξαρτήσεων, σχολικής βίας, 

φυσικών καταστροφών) 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία επιμόρφωση όλων των Διευθυντών Σχολικών 

Μονάδων ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 Προγραμματίστηκε και ξεκινά προαιρετική απογευματινή επιμόρφωση εκπαιδευτικών  

 Συνεργασία με την Ένωση Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη για τη διοργάνωση 

Σεμιναρίου Σχολικών Νοσηλευτών για τη σωστή διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη 

Τύπου 1 στο Σχολείο (Κυριακή 24-11-2019). 

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 Το οικονομικό τμήμα διαχειρίστηκε προϋπολογισμό 700.000 ΕΥΡΩ, διαχειρίστηκε 

σχολικούς αγώνες επτά νομών (141.000 ΕΥΡΩ) κατασκηνώσεις  (140.000 ΕΥΡΩ) και τα 

οικονομικά δύο Εκκλησιαστικών Λυκείων (30.000 ΕΥΡΩ) 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 Προκήρυξη ΑΣΕΠ-παραλαβή 2.858 αιτήσεων υποψηφίων-έλεγχος και καταχώρηση 

 Στήριξη από ΕΒΠ και Σχολικό Νοσηλευτή – παραλαβή 570 αιτημάτων 

 ΔΕΔΑ - παραλαβή 94 αιτήσεων για επανεξέταση 

 Προσλήψεις 896 αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ, 80 ανακλήσεων και παραιτήσεων 

 Πρόσληψη και διαχείριση 29 εκπαιδευτικών των ΚΕΣΥ και μισθοδοσία 112 

αναπληρωτών ΚΕΣΥ 

 Κατανομή 896 πιστώσεων, διεκπεραίωση 520 αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας, 

264 αιτήσεων αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών και 116 αιτήσεων χορήγησης 

άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου του ΠΥΣΕΕΠ 



 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

 Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας διενεργήθηκαν με 

απόλυτη επιτυχία με τη συμμετοχή 699 μαθητών 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 Οι εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία υλοποιήθηκαν με 

επιτυχία.  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA 

 Το πρόγραμμα Euroscola πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία με τη συμμετοχή 

378 μαθητών 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων, ανταλλαγών και εκδρομών μαθητών 

προέβημεν σε έγκριση μετακίνησης περίπου 800 σχολείων (600 Δ/θμιας και 200 

Π/θμιας Εκπ/σης) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εκπονείται πλήθος προγραμμάτων με κύριο το πρόγραμμα «Ασφάλεια στο 

διαδίκτυο» που ξεκίνησε από την Κεντρική Μακεδονία και επεκτάθηκε σε 9 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ 

 Οι προσλήψεις αναπληρωτών και οι αποσπάσεις στην ΠΕ και ΔΕ έφεραν στην Κεντρική 

Μακεδονίας εκπαιδευτικούς που στο σύνολό τους ξεπέρασαν τους 5.300, μεγαλύτερο 

από κάθε άλλη χρονιά. Μετά και την τελευταία φάση πρόσληψης αναπληρωτών 

καλύφθηκε η Κεντρική Μακεδονία στο σύνολό της, αν λάβουμε υπόψη βέβαια πως 

είναι μία δυναμική Περιφέρεια με 2.500 Σχολικές Μονάδες, 25.000 εκπαιδευτικούς 

και 260.000 μαθητές 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε όλες τα τις Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας και συναντήσεις με όλους τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων όπου 

αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. 

 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 15ΜΕΛΗ ΛΥΚΕΙΩΝ 

 Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ και

συναντήσεις με τους Συλλόγους Διδασκόντων και τα 15μελή των Λυκείων

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής με 3000 μαθητές και 350 εκπαιδευτικούς

 Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής με συμμετοχή 50 ομάδων 300 συνολικά μαθητών και

εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 

 Τηλεδιασκέψεις με Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για
επίλυση προβλημάτων και χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής

 Τηλεδιασκέψεις με τα δίκτυα Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Κρίσεων

 Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στην Εκπαίδευση Προσφύγων μέσω της πλατφόρμας του
Xenios Zeus της ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

H ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ.ΚΕ.Σ. - Διευθύνσεις Εκπαίδευσης - ΚΕ.Σ.Υ. - Κ.Π.Ε. ) για τη 
συμβολή τους στην ποιοτική αναβάθμιση της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.


