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  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ  

Στις 6/09/19 πραγματοποιήθηκε εθιμο-
τυπική συνάντηση της Πολιτικής Ηγεσίας του 
Υ.ΠΑΙ.Θ στα γραφεία της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακε-
δονίας προκειμένου η Υπουργός κα 
Κεραμέως, η Υφυπουργός κα Ζαχαράκη και η 
Γ. Γραμματέας κα Γκίκα να ενημερωθούν από 
τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. 
Κόπτση για την ετοιμότητα των σχολικών 
μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας ενόψει 
του αγιασμού την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 
2019, αλλά και για να παραστούν σε 
βράβευση μαθητών. 

  ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Καθόλη τη διάρκεια του Σχολικού Έτους ο κ. Κόπτσης πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με 
Δημάρχους και Αντιδημάρχους Παιδείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για να εξασφαλίσουν 
τη δημιουργία συνθηκών για τη στέγαση όλων των νηπίων και προνηπίων προκειμένου να εφαρμοστεί η 
δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση την επόμενη σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα σε ολόκληρη την 
Κεντρική Μακεδονία.        

        ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, 
Σ.Ε.Ε. και ΚΕΣΥ

Με την έναρξη του σχολικού έτους ο   κ. 
Κόπτσης πραγματοποίησε συναντήσεις εργα-
σίας με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  τους Διευθυ-
ντές των σχολικών μονάδων, τους Συντο-
νιστές Εκπαιδευτικού Έργου, καθώς και τους 
Προϊσταμένους των Κέντρων Εκπαιδευτικής 
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε όλους 
τους Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Σκοπός των επισκέψεων ήταν να συζητηθούν  
θέματα οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας 
των σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020. 
Ο Περιφερειακός Διευθυντής παρουσίασε τις 
προτάσεις του και τον προγραμματισμό της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης όσον αφορά στα 
σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας και άκουσε με προσοχή τους 
προβληματισμούς, τις ανησυχίες και τις 
προτάσεις όλων των φορέων της εκπαίδευσης.

  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πάνω από 300 άτομα παρακολούθησαν το  
Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν η Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας και το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινω-
νικής Δράσης και Καινοτομίας στις 20 και 21 
Σεπτεμβρίου με θέμα τη Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση. Πανεπιστημιακοί καθηγητές, 
ειδικοί ερευνητές, εκπαιδευτικοί της πρωτο-
βάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, αλλά και στελέχη ΜΚΟ που υλοποιούν 
στο πεδίο προγράμματα διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, παρουσίασαν στο κοινό τα 
πορίσματα των μελετών τους και τις 
πρακτικές εμπειρίες τους. 

        ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 

Στις 27-29 Σεπτεμβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε το 3ο Συνέδριο Θεολογίας, 
που διοργανώνεται από κοινού από το 
τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργα-
στήριο Παιδαγωγικής του τμήματος 
Θεολογίας του ΑΠΘ και την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακε-
δονίας. 

 
 

        ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 



5 

 
 

 

 

   EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία επιμόρφωση όλων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ και ΔΕ 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ΚΤΙΡΙΑΚΟ 

Τρία σχολεία κρίθηκαν ακατάλληλα μέσα 
στο καλοκαίρι, με συνεχείς όμως 
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 σε συνεργασία με τους 
Δήμους ανοίξαμε όλα τα σχολεία της 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
 

        ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ: KIDS SAVE LIVES 

Έναρξη προγράμματος επιμόρφωσης Καρδιο-
πνευμονικής Αναζωογόνησης ΚΑΡΠΑ 2000 
Εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας που εμπνεύστηκε ο 
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Αλέ-
ξανδρος Κόπτσης και ενέκρινε η Υπουργός Παιδείας 
κα Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου 
Διαχείρισης Κρίσεων. Η εκπαίδευσή τους έγινε μέσω 
του εκπαιδευτικού προγράμματος ''KIDS SAVE 
LIVES'' το οποίο είναι κατάλληλο για παιδιά και 
ενηλίκους, υλοποιείται από τον Ανθρωπιστικό 
Οργανισμό KIDS SAVE LIVES - Τα Παιδιά Σώζουν 
Ζωές και την ΕΕΕΠΦ - Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και έχει εγκριθεί 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Δεκάδες 
εθελοντές εκπαιδευτές συμμετείχαν στις 13 τετράωρες  εκπαιδεύσεις που υλοποιήθηκαν. 

  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  «ΉΛΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 1940+» 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής μας επετείου της 28ης Οκτωβρίου η ΠΔΕΚΜ διοργάνωσε για 
πρώτη φορά επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Ήλιον Πνεύμα 1940+».  Η παράσταση πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στο κατάμεστο Κρατικό Θέατρο και την παρακολούθησαν 
φορείς από όλους τους χώρους της πόλης μας. 

        OKTΩΒΡΙΟΣ 2019 
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 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Λειτούργησαν 750 τμήματα ενισχυτικής 
διδασκαλίας και 1056 παράλληλες στηρίξεις. 

Εγκρίθηκαν 355 ολιγομελή τμήματα των 5-9 
μαθητών. 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΑ 

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, Εκπαιδευτική 
Αντιπροσωπεία από το Πεκίνο επισκέφθηκε τα 
γραφεία της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας. 
Συγκεκριμένα, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 
του Πεκίνου απέστειλε στην Ελλάδα πέντε 
εκπροσώπους με επικεφαλής τον κ. Feng 
Hongrong, Γενικό Υποδιευθυντή της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας του Πεκίνου, και 
αντίστοιχους Διευθυντές Εκπαίδευσης του 
Πεκίνου, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και 
το γόνιμο διάλογο μεταξύ των δυο χωρών προς 
όφελος αμφότερων των εκπαιδευτικών 
κοινοτήτων. 

        ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 
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  ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Εγκρίθηκαν και λειτούργησαν 453 ολιγομελή τμήματα ΓΕ.Λ. 

  ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - 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. 

        OKTΩΒΡΙΟΣ 2019 



9 

 ΜΑΘΗΤΕΙΑ 

Τη φετινή σχολική χρονιά ιδρύθηκαν όλα 
τα τμήματα μαθητείας που πληρούσαν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις. Πιο συγκε-
κριμένα, λειτούργησαν στην Κεντρική 
Μακεδονία 88 τμήματα μαθητείας και 
επωφελήθηκαν των πλεονεκτημάτων του 
θεσμού 940 περίπου μαθητευόμενοι. Με 
το θεσμό του «Μεταλυκειακού Έτους - 
Τάξη Μαθητείας» οι κάτοχοι απολυτηρίου 
Λυκείου και πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ έχουν τη 
δυνατότητα παρακολούθησης διδασκα-
λίας στην τάξη και εκπαίδευσης σε 
πραγματικό εργασιακό περιβάλλον  με 
μισθό,  πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και αναβάθμιση πτυχίου. Εγκρίθηκαν και 
λειτούργησαν 209 ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑ.Λ. στην Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. 

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε  προαιρετική απογευματινή επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε πλήθος διδακτικών 
αντικειμένων. 

        ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας σε 
συνεργασία με την Ένωση Γονέων 
Παιδιών και Νέων με Διαβήτη διοργά-
νωσε Σεμινάριο Σχολικών Νοσηλευτών 
για τη σωστή διαχείριση του Σακχαρώδη 
Διαβήτη Τύπου 1 στο Σχολείο. 

  ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 

Στις 22 με 24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: 
«Προτάσεις Τέχνης και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση», από την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας σε 
συνεργασία με τα ΠΕΚΕΣ και το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

        ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο δραστηριοποίησης και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών η Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο 
Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Εξαρτήσεις και εθισμοί: αλκοόλ-
κάπνισμα-ναρκωτικά» , στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς, την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019. Η δράση αυτή 
εντάχθηκε στο έργο του Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Κρίσεων, που εφαρμόζεται με μεγάλη 
επιτυχία στα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας. 

        ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΑ 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία 
με την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσαν 
εκδήλωση, στο πλαίσιο δράσεων για την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με τα 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι με 
αναπηρία στην καθημερινότητά τους, στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».  

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των 
βασικότερων προβλημάτων των συμπολιτών μας 
με αναπηρία, όπως είναι η μετακίνησή τους στο 
αστικό τους περιβάλλον, η προσβασιμότητά τους 
σε δημόσιες συγκοινωνίες και κτίρια, η 
διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, αλλά και 
η συζήτηση αξιόπιστων προτάσεων για τη 
διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής 
τους επανένταξης. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 1000 μαθητές και πολλοί από αυτούς 
εξέφρασαν απορίες και προβληματισμούς τους. 

  ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΝΙΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ» 

Μια εντελώς διαφορετική δράση έλαβε χώρα στο 
περίπτερο 12 της ΔΕΘ, με παρόντες όλους τους 
φορείς της πόλης και με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Αναπηρίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, το Α.Π.Θ, η Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφε-
ρειακή Ένωση Δήμων Κ.Μ, ο Δήμος Αμπελοκήπων-
Μενεμένης, ο σύλλογος Μαζί για την οικογένεια και 
το παιδί και πλήθος υποστηρικτικών οργανώσεων 
και δομών της πόλης διοργάνωσαν μια Βιωματική 
Δράση προσομοίωσης των δυσκολιών που βιώνουν 
άτομα αυτιστικά, με αναπηρικό αμαξίδιο, με 
τύφλωση ή άλλες αναπηρίες. 

        ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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 ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

Διήμερη επίσκεψη στις σχολικές μονάδες 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας πραγμα-
τοποίησε η Υφυπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη, συνο-
δευόμενη από τον Περιφερειακό Διευθυντή  
προκειμένου να ενημερωθεί για τα 
τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα.  

 ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την ΠΔΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας, τα ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Νεάπολης-Συκεών διοργάνωσαν «Γιορτή 
της Ρομποτικής, του Εθελοντισμού και των Ίσων Ευκαιριών» με καινοτόμες και κοινωνικά «ευαίσθητες» 
ιδέες, όπως το Ρομποτικό μπαστούνι που παρέχει ασφάλεια και διευκολύνει τη ζωή παιδιών με 
προβλήματα όρασης.  Στο Συνέδριο παρέστη εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ. η Γ.Γραμματέας κα Γκίκα.       

        ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

Ανώτερα στελέχη από την Ακαδημαϊκή Περιοχή Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής επισκέφθηκαν 
την ΠΔΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Projet parcours bilingue pour tous», με στόχο 
την επιτόπια παρατήρηση εργασίας σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. 

  ON LINE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής επι-
κοινωνίας της με την εκπαιδευτική κοινότητα 
και προκειμένου να δοθεί λόγος και δυνατότητα 
παρέμβασης  σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, η 
ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας καθιέρωσε: 
«Τακτική εβδομαδιαία επικοινωνία». Ο Περι-
φερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης δεχόταν 
ερωτήσεις και προτάσεις και απαντούσε on 
line, μια φορά την εβδομάδα, με στόχο την 
ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην 
Κεντρική Μακεδονία.  Για το λόγο αυτό, στην 
Ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
υπάρχει δεξιά ειδικό Banner - Σύνδεσμος  για 
την είσοδο στην πλατφόρμα επικοινωνίας. 

        ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

Ο κ. Κόπτσης εγκαινίασε μια νέα εποχή συνεργασίας με τους μαθητές σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, πραγματοποιώντας συναντήσεις με τα δεκαπενταμελή τους Συμβούλια, με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία στα οποία φοιτούν. 
Θέματα που τους απασχόλησαν ήταν οι καταλήψεις, οι απουσίες, η φοίτηση, οι σχέσεις με 
καθηγητές και ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην καθημερινότητα της σχολικής τους 
ζωής. 

        ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΑΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Ο κ. Κόπτσης επισκέφτηκε το κέντρο Νεότητας “Φάρος 
του Κόσμου”, που είναι ένας χώρος προστασίας και 
δημιουργικής απασχόλησης των Νέων του 
Δενδροποτάμου και λειτουργεί με τη φροντίδα και την 
αγάπη του ακούραστου Αρχιμανδρίτη κ. Αθηναγόρα 
Λουκατάρη. Ο Πατέρας Αθηναγόρας έχει αφιερώσει τη 
ζωή του στη μόρφωση και στην περίθαλψη παιδιών της 
περιοχής του Δενδροποτάμου, παρέχοντάς τους ένα 
ασφαλές καταφύγιο, πρόσβαση στη μόρφωση και 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.  
Ο κ. Κόπτσης συνεχάρη τον Πατέρα Αθηναγόρα για τις 
δράσεις του και τη σημαντική προσφορά του. 

        ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2020

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, το Διαπεριφερειακό 
Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», το Κέντρο 
Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, το 
Σωματείο Φίλοι του Κ.Δ.Ε.Μ.Τ, και την Οργάνωση «Ζήσε 
Χωρίς Εκφοβισμό», διοργάνωσαν κεντρική εκδήλωση στο 
Συνεδριακό Κέντρο του ΝΟΗΣΙΣ, την Τρίτη 11 
Φεβρουαρίου 2020, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ασφαλούς Διαδικτύου.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν η κα Μαρία Σπυράκη, 
Ευρωβουλευτής και Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο σε απευθείας 
μετάδοση από το Στρασβούργο και η Αντιπεριφερειάρχης 
κα Βούλα Πατουλίδου. 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι δράσεις μαθητών 
σχολικών μονάδων του Διαπεριφερειακού Θεματικού 
Δικτύου υπό την καθοδήγηση  του κ. Απόστολου 
Παρασκευά και ομάδας συντονιστών εκπαιδευτικού 
έργου. Πάνω από 400 μαθητές και εκπαιδευτικοί 
παρακολούθησαν τις εργασίες της εκδήλωσης.
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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΘΛΟΥΜΑΙ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ–ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ 

Η ΠΔΕ στο πλαίσιο της αναβάθμισης της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και της 
σύνδεσης αθλητισμού, τέχνης και 
πολιτισμού, υλοποίησε για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά το καινοτόμο και 
επιτυχημένο πρόγραμμα «Αθλούμαι – 
Συμμετέχω – Εκφράζομαι» στο Εθνικό 
Καυτανζόγλειο Στάδιο. Το Πρόγραμμα 
περιελάμβανε αθλητικές και καλλι-
τεχνικές δράσεις και υλοποιήθηκε σε 
συνεργασία με Αθλητικές Ομοσπονδίες 
και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμο-
σμένων Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπου-
δών, Τ.Ε.Φ.Α.Α). 

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 Με αφορμή περιστατικά που σημειώθηκαν σε σχολεία της Διεύθυνσής μας, η ΠΔΕΚΜ με τη 
συνεργασία των ΠΕΚΕΣ και των ΚΕΣΥ προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες 
ενέργειες και διαδικασίες για την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των περιστατικών, την παιδαγωγική 
αντιμετώπισή τους και πρωτίστως την προστασία των μαθητών.

        ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
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   ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το κτιριακό αλλά και επιμέρους εκπαιδευτικά θέματα απασχόλησαν ιδιαίτερα την ΠΔΕ, με κυρίαρχα 
θέματα την μεταφορά των μαθητών, τη στέγαση των νηπίων, την κατανομή των μαθητών του 
Δήμου Καλαμαριάς στα σχολικά κτίρια και την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού 
συγκροτήματος επί της οδού Κλεάνθους. Η συνεργασία με όλους τους φορείς της Κεντρικής 
Μακεδονίας  ήταν καθοριστικής σημασίας για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων. 

 
 

 
 
 

        ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
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   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας 
πραγματοποίησαν Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης από τον 
Κορωνοϊό, με τη συμμετοχή Λοιμωξιολόγων του Α.Π.Θ. και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. 

 

 

 

  ΕΝΑΡΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
  
Ο κ. Κόπτσης συμμετείχε σε Τηλεδιασκέψεις με 
θέμα τη χρήση της νέας πλατφόρμας 
τηλεκπαίδευσης και την υλοποίηση του 
προγράμματος Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης 
που πραγματοποίησε το Υπουργείο Παιδείας. 
Στις Τηλεδιασκέψεις συμμετείχε η πολιτική 
ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ, οι Διευθυντές Εκπαί-
δευσης, οι Συντονιστές Ε.Ε, ενώ  συνδέθηκαν 
όλα τα Λύκεια, Γυμνάσια και Δημοτικά σχολεία 
της Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Κεντρική 
Μακεδονία λειτούργησαν 90.250 ψηφιακές 
τάξεις με 34.196 εκπαιδευτικούς και 275.108 
μαθητές. Στην Κεντρική Μακεδονία επετεύχθη 
μία ηλεκτρονική επανάσταση. 

 

        ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 
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 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε σειρά τηλεδιασκέψεων με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης προκειμένου να 
συζητηθούν όλες οι τελευταίες λεπτομέρειες για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων. 
Διαπιστώθηκε η ετοιμότητα όλων, ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία με ομαλό τρόπο. Τα θέματα 
των συζητήσεων αναφέρονταν στην καθαριότητα, στην προμήθεια των σχολικών μονάδων με 
αναλώσιμα, έτσι ώστε να τηρηθούν και να εφαρμοστούν όλα τα προτεινόμενα μέτρα υγιεινής και 
προστασίας, στην ομαλή επανένταξη των μαθητών και στην ομαλή λειτουργία των σχολείων. Με 
την απόλυτη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων εξασφαλίστηκε η ετοιμότητα όλων των 
εκπαιδευτικών μονάδων για να υποδεχτούν τους μαθητές. Μελετήθηκε επίσης διεξοδικά το θέμα 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων και, εν αναμονή των οδηγιών από το Υ.ΠΑΙ.Θ, συζητήθηκαν 
εναλλακτικές προτάσεις για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή τους. 

 

 
 

        ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 
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   ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 12ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, το πρώτο 
Μαθητικό Διαδικτυακό Συνέδριο στην Ελλάδα. Ένα συνέδριο που χαρακτηρίστηκε σαν ένα  
τετραήμερο  ταξίδι στην μαθητική καινοτομία και εξωστρέφεια. Η  έναρξη του συνεδρίου έκρυβε μία 
τηλεδιάσκεψη με πάνελ συμμετοχής 3 υπουργείων. Ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Κόπτσης και ο 
πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Σιγάλας Μιχαήλ υποδέχτηκαν ως οικοδεσπότες τους προσκαλεσμένους, 
τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς στο συνέδριο, αναφέρθηκαν στη σημασία του 
συνεδρίου για την εκπαιδευτική κοινότητα,  υπογραμμίζοντας την άριστη συνεργασία των Υπουργείων 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το 12ο Μαθητικό Συνέδριο 
Πληροφορικής μας ταξίδεψε μέσω βιντεοδιασκέψεων σε κάθε σχολική μονάδα όπου χτυπάει η 
μαθητική καινοτομία και εξωστρέφεια. Το συνέδριο χαιρέτισε η Υπουργός Παιδείας κα Κεραμέως. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ΜΑΙΟΣ 2020 
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 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2020 

Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας πραγμα-
τοποίησε πολλαπλές συναντήσεις και 
τηλεδιασκέψεις με Δ/ντές Εκπαίδευσης, 
Συντονιστές Εκπαίδευσης, Προέδρους Βαθμο-
λογικών Κέντρων και Επόπτες ώστε να 
υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα για τη διενέργεια 
των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά από πολύ 
καλή οργάνωση και στρατηγικό σχεδιασμό και 
παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω Κορωνοϊού, 
η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας πέτυχε το στόχο της απόλυτα και διοργάνωσε υποδειγματικά και τις 
φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Παράλληλα, η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το 1ο 
ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και τα ΚΕΣΥ της περιοχής ευθύνης του διοργάνωσαν διαδικτυακή 
ενημερωτική συνάντηση για γονείς/κηδεμόνες και μαθητές με θέμα: «Πανελλαδικές εξετάσεις 
υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 
έτους 2020. Πλαίσιο και διαδικασίες προφορικής εξέτασης». 

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία 
με το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης διοργά-
νωσε Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με 
θέμα: «Απρόοπτες Περιστάσεις: Νομικά 
ζητήματα της Εκπαίδευσης στα χρόνια του 
Covid-19». Η ημερίδα, που προσέλκυσε κόσμο 
από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και 
γονείς, πραγματεύτηκε πληθώρα θεμάτων 
όπως: Πειθαρχικό Δίκαιο, Σχολικές Εκδρομές, 
Οικογένεια και Άδειες Ειδικού Σκοπού και 
Εγγραφές στις σχολικές μονάδες. Κεντρικός 
ομιλητής ήταν ο καθηγητής ΑΠΘ κ. Ιωάννης 
Ιγγλεζάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην Προ-
στασία Προσωπικών Δεδομένων στην Εκπαίδευση. Τη διαδικτυακή συνάντηση χαιρέτισε η Γενική 
Γραμματέας του Υ.ΠΑΙ.Θ κα Αναστασία Γκίκα, η οποία εξήρε τις καινοτόμες πρωτοβουλίες της ΠΔΕ 
Κεντρικής Μακεδονίας και δήλωσε την αμέριστη στήριξη και τη συνεργασία του Υ.ΠΑΙ.Θ με την ΠΔΕ. 
Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος παρείχε διερμηνέα για την κάλυψη της εκδήλωσης την κ. Φουνταλή.  

 

        ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 
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   ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 

Παρά τις δυσκολίες της φετινής χρονιάς με τις πολλαπλές ιδιαιτερότητες, η ΠΔΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας ολοκλήρωσε με επιτυχία τις πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε 230 
εξεταστικά και σε 9 βαθμολογικά κέντρα με τη συμμετοχή χιλιάδων εκπαιδευτικών, διοικητικών και 
στελεχών εκπαίδευσης που συνέβαλαν  με όλες τους τις δυνάμεις στην εξασφάλιση της άρτιας 
οργάνωσης, λειτουργίας, διεκπεραίωσης και εξασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων σε 
ολόκληρη την  Κεντρική Μακεδονία, σε μια διαδικασία που συμμετείχαν πάνω από 20.000 μαθητές. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 
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   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Την Τρίτη 7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση στα γραφεία της ΠΔΕ παρουσία του 
κ. Κόπτση και μελών των Περιφερειακών 
Επιτροπών των Προτύπων και Πειραματικών 
Σχολείων. Η συνάντηση αφορούσε στη 
διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού 
και στελέχωσης των Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων με τοποθέτηση για 
μονοετή θητεία για το έτος 2020-2021. 

 Τα μέλη των επιτροπών συζήτησαν κάθε 
λεπτομέρεια της προβλεπόμενης διαδικασίας 
ώστε να διασφαλιστεί στο έπακρο η 
νομιμότητα, η αξιοκρατία και η διαφάνεια σε 
κάθε βήμα της επιλογής. Στην Κεντρική Μακεδονία λειτουργούν έντεκα Πειραματικά σχολεία, 
τέσσερα Δημοτικά, τρία Νηπιαγωγεία, δυο Γυμνάσια, δυο Λύκεια και τέσσερα Πρότυπα Σχολεία με 
κύριο στόχο την ανάπτυξη ερευνητικών, δημιουργικών δράσεων, την πιλοτική εφαρμογή και τον 
πειραματισμό σε προγράμματα σπουδών και μεθόδους διδασκαλίας καθώς και τις καινοτόμες 
διδακτικές πρακτικές. 

 

 

   ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
Ο θεσμός των πρότυπων σχολείων στη 
Θεσσαλονίκη ξεκίνησε πολλά υποσχόμενος. 
Στα δύο Γυμνάσια και δύο Λύκεια της 
Θεσσαλονίκης οι εξετάσεις για την εισαγωγή 
των μαθητών πραγματοποιήθηκαν με πολύ 
μεγάλη υπευθυνότητα, οργάνωση και 
επιτυχία. Για τις 104 θέσεις της Α΄ Γυμνασίου 
στα δύο πρότυπα  σχολεία διαγωνίστηκαν 644 
μαθητές, ενώ για 5 θέσεις στα δύο Λύκεια 
διαγωνίστηκαν 11 μαθητές. Οι αριθμοί κάνουν 
φανερό το ενδιαφέρον μαθητών και γονέων 
για το πρότυπο σχολείο. 
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 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Την Τρίτη 18 Αυγούστου στα Γραφεία της ΠΔΕ πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές τηλεδιασκέψεις του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τους νέους Διευθυντές 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κ. Κόπτσης καλωσόρισε τους νέους Διευθυντές 
στην ΠΔΕ και συζήτησε μαζί τους διεξοδικά για τον προγραμματισμό του νέου σχολικού έτους 
θέτοντας χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων ενεργειών. Τα θέματα της τηλεδιάσκεψης αφορούσαν στη 
λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και στα προβλήματα που παρουσιάζονται ανά Διεύθυνση. 
Τέλος, κατατέθηκαν προτάσεις για την αναβάθμιση της παροχής των υπηρεσιών των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης. Στη συζήτηση εκφράστηκε η βεβαιότητα πως την 1η Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται όλοι 
οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους και πως στις 7 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει πλήρης ετοιμότητα 
λειτουργίας όλων στων σχολικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας.  

   ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Περιφερειακός 
Διευθυντής πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με 
τους Οργανωτικούς Συντονιστές της ΠΔΕ. Ο κ. 
Κόπτσης τους παρουσίασε τον προγραμματισμό 
για τη νέα σχολική χρονιά και συζητήθηκαν 
θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ. 

        ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 
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   Η ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
 
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π.Ε  : ΟΚΤΩ 
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ.Ε. : ΟΚΤΩ 
• ΠΕΚΕΣ        : ΤΕΣΣΕΡΑ 
• ΚΕΣΥ        : ΔΕΚΑ 
• ΚΠΕ        : ΟΚΤΩ 
• ΣΧΟΛΕΙΑ       : 2.523 
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ    : 28.320 
• ΜΑΘΗΤΕΣ       : 223.170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 
Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
σχολική χρονιά 2019-20  44 συνεδριάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) που 
συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς και 2 συνεδριάσεις Περιφερειακού 
Συμβουλίου Επιλογής. 
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   ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
ΕΕΠ – ΕΒΠ για το ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020. 
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, 
προσλήφθηκαν στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας 
συνολικά 1009 προσωρινοί αναπληρωτές ΕΕΠ και 
ΕΒΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της.  
Από το σύνολο των παραπάνω, ολοκλήρωσαν την 
σχολική χρονιά οι 885, ενώ οι 100 δεν 
παρουσιάστηκαν για να αναλάβουν υπηρεσία και οι 
24 παραιτήθηκαν πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς. 
Από τους 885 οι 326 ήταν ΕΒΠ και οι 559 ΕΕΠ. 
Οι ανωτέρω αναπληρωτές προσλήφθηκαν στα πλαίσια επτά προγραμμάτων ΕΣΠΑ ως εξής: 
 
 

ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Άθροισμα 

 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΕΠΑΛ 20 

ΕΚΟ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 4 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ_τομεακό ΕΒΠ & ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 263 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΕΒΠ & ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 159 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΣ 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

19 

 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 

 

ΕΕΠ & ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 

 

229 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

 

ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΣΥ & ΣΔΕΥ 

 

191 

 

Γενικό Άθροισμα 

 
 

885 

 
 

 ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019-2020  



28 

   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ  
ΕΒΠ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 

 
(στα πλαίσια των έργων της ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) 
Στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, κατατέθηκαν 
συνολικά 597 αιτήματα για στήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής παιδείας από 
ΕΒΠ ή από Σχολικό Νοσηλευτή. 
Από τα παραπάνω αιτήματα, 4 δεν έλαβαν έγκριση στήριξης (οι αιτήσεις κατατέθηκαν τον Μάρτιο 
2020) και 4 επιπλέον έλαβαν αρνητική έγκριση από το αρμόδιο τμήμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
Από τα 589 εγκεκριμένα αιτήματα:  
• τα 248 αφορούσαν στήριξη από ΕΒΠ και ικανοποιήθηκαν τα 234. 
• τα 341 αφορούσαν στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή και ικανοποιήθηκαν τα 254. 
• 4 μαθητές μεταγράφηκαν 
• 4 αιτήματα ανακλήθηκαν (διακοπή φοίτησης, κατ΄ιδίαν/οίκον διδασκαλία, ανάκληση αιτή-    
          ματος από τον γονέα) 
• απώλεια μιας μαθήτριας. 

 
 

 

   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΑ 
 
Από τον Ιανουάριο 2019 έως σήμερα, κατατέθηκαν 195 αιτήματα γονέων για αξιολόγηση από την 
ΔΕΔΑ (Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης) από τα οποία ήδη διεκπεραιώθηκαν 
τα 157. 
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   ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Για το σχολικό έτος 2019-2020, οι προσλήψεις και οι 
αποσπάσεις στην Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ξεπέρασαν στο 
σύνολο τους 5.400 εκπαιδευτικούς. 

Ενώ για το σχολικό έτος 2020-2021, και μόνο στην Α’ 
Φάση (Ιούλιος – Αύγουστος 2020), υλοποιήθηκαν 
συνολικά πάνω από 4300 διορισμοί ΕΑΕ, αποσπάσεις και 
προσλήψεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ (Γενικής & Ειδικής 
Αγωγής, ΚΕΣΥ). 

    

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
Το οικονομικό τμήμα διαχειρίστηκε προϋπολογισμό 700.000 ΕΥΡΩ, διαχειρίστηκε σχολικούς αγώνες 
επτά νομών (141.000 ΕΥΡΩ), κατασκηνώσεις  (140.000 ΕΥΡΩ) και τα οικονομικά δύο Εκκλη-
σιαστικών Λυκείων (30.000 ΕΥΡΩ). 
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   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας εκπονεί τα παρακάτω Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 
 
• NEMESIS HORIZON 2020, ένα ευρωπαϊκό έργο που συνδέει την εκπαίδευση και την κοινωνική 
καινοτομία, ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής 
καινοτομίας σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
• MEDIS, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την εφαρμογή καλών πρακτικών που 
επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί από τον Οδηγό MEDIS και αφορούν στην κοινωνική ένταξη των 
μαθητών/τριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 
 
• INTERCAP, ένα έργο που πραγματεύεται θέματα μετανάστευσης, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
και εκπαίδευσης για την Αειφορία. 
 
• INTEGRATED, ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση της συμμετοχής 
των νεοαφιχθέντων παιδιών των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 
• CIRCLE, ένα έργο που στοχεύει στην ενσωμάτωση των εργαλείων αξιολόγησης της 
προηγούμενης μάθησης και του μηχανισμού επικύρωσης σε τοπικό/περιφερειακό ή εθνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα για νεοαφιχθέντες πρόσφυγες/μετανάστες. 
 
• SWPBS, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά στη δημιουργία σχολικών ευρυζωνικών, 
θετικών και ισότιμων μαθησιακών περιβαλλόντων μέσω προσέγγισης των συστημάτων αλλαγής και 
δίνει έμφαση στα συστήματα υποστήριξης σε σχολεία, τα οποία προωθούν προληπτικές στρατηγικές 
για τον καθορισμό, τη διδασκαλία και τη διατήρηση των κατάλληλων μαθησιακών συμπεριφορών για 
τη δημιουργία θετικών και περιεκτικών σχολικών περιβαλλόντων. 
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   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια ικανοποιήθηκε 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. 
 

   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MY SCHOOL 
 
Δημιουργήθηκε ειδικό τμήμα καθημερινού και άμεσου ελέγχου του My school με στόχο τον όσο το 
δυνατόν ορθολογικότερο τρόπο διαχείρισης προσωπικού. Στελεχώθηκε με προσωπικό που 
επιμορφώθηκε σχετικά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
 
Η συμβολή της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων για την 
απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ήταν καθοριστικής σημασίας. Συμμετείχαν 
620 μαθητές και μαθήτριες τον Νοέμβριο του 2019. 
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   ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 

1. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων 
προτιμήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικής χρονιάς 2019-2020. Η εφαρμογή αυτοματοποίησε 
επιτυχώς την επεξεργασία των εν λόγω αιτήσεων και την  τοποθέτηση των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.  

2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής Φόρμες ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας που δίνει τη 
δυνατότητα για τη δημιουργία προσαρμοσμένων φορμών με σκοπό τη συγκέντρωση μαζικών 
στοιχείων. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ως μέθοδο αυθεντικοποίησης χρήστη την Κεντρική Υπηρεσία 
Πιστοποίησης του ΠΣΔ. 

3. Επιτυχής υιοθέτηση διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης ηλεκτρονικών ραντεβού για 2.858 
αιτούντες για την προκήρυξη ΑΣΕΠ μόνιμων διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ.     

4. Περαιτέρω βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Πρωτοκόλλησης & Διαχείρισης 
Εγγράφων Codex που χρησιμοποιεί η υπηρεσία μας από το 2011 (προστέθηκαν οι δυνατότητες 
αποστολής αυτοματοποιημένου αποδεικτικού πρωτοκόλλησης με email, εκτύπωση αποδεικτικού 
πρωτοκόλλησης σε θερμικό εκτυπωτή κ.α.). 

5. Προμήθεια και υποστήριξη νέου Τηλεφωνικού Κέντρου για την υπηρεσία. 
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   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας επιμελήθηκε την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων για την 
εισαγωγή μαθητών στην Α’ Τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων. 

 
 

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA 
 
Ο διαγωνισμός Euroscola είχε μεγάλη ανταπόκριση στο μαθητικό κοινό, καθώς έλαβαν μέρος 383 
μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας. Φέτος, για πρώτη φορά  
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση από τους υπευθύνους του γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, στα γραφεία της ΠΔΕ Κ.Μακεδονίας. 

 

   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΔΕ 
 
Η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας απέκτησε φέτος 
ανεξάρτητο γραφείο τύπου που επιμελείται, γράφει 
και διαχειρίζεται την τρέχουσα εκπαιδευτική 
επικαιρότητα στην Κεντρική Μακεδονία.  
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