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ΘΕΜΑ 1ο: Σχεδιαςμόσ και υλοποίηςη Πολιτιςτικών Προγραμμάτων  ςχ.  ζτουσ     2017-2018 

φμφωνα με τθν υπϋαρικμ: 212004/Δ7/ 07-12-2018 του Τπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, Γενικι Διεφκυνςθ πουδϊν Π.Ε & Δ.Ε., για τθ ςχολικι χρονιά 2018-19 και μετά τθν 

ενθμζρωςθ με ςχετικι εγκφκλιο για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ των πολιτιςτικϊν 

προγραμμάτων, κάκε Διευκυντισ/ντρια, Προϊςτάμενοσ/μενι ςχολικισ μονάδασ ςυγκαλεί ειδικι 

ςυνεδρίαςθ με κζμα τα προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν 

να αναλάβουν τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ δθλϊνουν τθν πρόκεςι τουσ.  

Για τον καλφτερο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ των Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων, ιςχφουν τα 

ακόλουκα:  

 

1.1 Χρονικι Διάρκεια και υλοποίθςθ  

Σα Προγράμματα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων μποροφν να διαρκζςουν από 2 ζωσ 5 μινεσ και 

υλοποιοφνται εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Αϋ 109). τισ 

χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ δφνανται να υλοποιοφνται και εντόσ του ωρολογίου 

προγράμματοσ, αξιοποιϊντασ τθ δυνατότθτα διακεματικισ προςζγγιςθσ ςε όλα τα γνωςτικά 

αντικείμενα. 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η  
ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΦΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
 

 

Yπεύθυνη    : Βασιλική Μαντζουράτου 

Σαχ. Δ/νση :  Ερμού 70 

Σαχ. Κωδ. : 26221 
Σηλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         :  http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  
 

ΠΑΣΡΑ, 10/12/2018 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων-Νθπ/γείων, Α/κμιασ Εκπ/ςθσ  
Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν – Νθπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν – Νθπιαγωγείων 
 
ΚΟΙΝ.:  

1. Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Δυτ. Ελλάδασ  
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Ειδικότερα ςτο δθμοτικό ςχεδιάηονται και εφαρμόηονται:  

α) ςτισ τάξεισ Αϋ- Δϋ ςτο πλαίςιο τθσ  Ευζλικτθσ Ηϊνθσ και τθσ διδαςκαλίασ των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του Π..  

β) ςτισ τάξεισ Εϋ-Σϋ ςτο πλαίςιο διδαςκαλίασ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςφμφωνα με τουσ 

ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του Π.. 

 

1.2 Εμπλεκόμενοι/νεσ εκπαιδευτικοί ςτα Π.Π.Θ. 

Κάκε εκπαιδευτικόσ μπορεί να υλοποιεί ζωσ και τρία (3) Προγράμματα, ςε ζνα εκ των 

οποίων δφναται να ορίηεται ωσ υντονιςτισ/ςτρια (Τπεφκυνοσ Εκπαιδευτικόσ) .  

ε κάκε Πρόγραμμα ςυμμετζχουν ζωσ τρεισ (3) εκπαιδευτικοί, ςυμπεριλαμβανομζνου/θσ 

του/τθσ υντονιςτι/ςτριασ (Τπεφκυνου εκπαιδευτικοφ). 

Για τισ ςχολικζσ μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ιςχφουν τα ανωτζρω. Κάκε 

Πρόγραμμα μπορεί να υποςτθρίηεται από 3μελι ομάδα εκπαιδευτικϊν και μελϊν του Ειδικοφ 

Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ ι/και του Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ, ανά Σμιμα ι ομάδα 

μακθτϊν/τριϊν, αξιοποιϊντασ τθ δυνατότθτα διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ και ςυνεργαςίασ. 

 

1.3 υμμετζχοντεσ/ουςεσ μακθτζσ/τριεσ ςτα Π.Π.Θ. και ςυγκρότθςθ Μακθτικών Ομάδων 

Κάκε μακθτισ/τρια μπορεί να ςυμμετζχει μζχρι και ςε δφο (2) Προγράμματα.  

Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τθν εκπόνθςθ Προγραμμάτων ςυγκροτοφν μακθτικζσ 

ομάδεσ ωσ εξισ: 

 από το ςφνολο των μακθτϊν/τριϊν ενόσ ςχολικοφ τμιματοσ 

 με μακθτζσ/τριεσ διαφορετικϊν τμθμάτων τθσ ίδιασ τάξθσ (διατμθματικι ςυνεργαςία, 

π.χ. Α1ϋ – Α2’) 

 με μακθτζσ/τριεσ διαφορετικϊν τάξεων 

 με μακθτζσ/τριεσ διαφορετικϊν ςχολικϊν μονάδων, ςτο πλαίςιο διαςχολικισ 

ςυνεργαςίασ, προάγοντασ και εφαρμόηοντασ ςτθν πράξθ τθν ανάπτυξθ ςχολικϊν 

δικτφων.  

τισ χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ οι μακθτικζσ ομάδεσ ςυγκροτοφνται:  

 από το ςφνολο των μακθτϊν/τριϊν ι ομάδα μακθτϊν/τριϊν ενόσ ςχολικοφ τμιματοσ 

 με μακθτζσ/τριεσ διαφορετικϊν τμθμάτων ι τάξεων ι βακμίδων  

 με μακθτζσ/τριεσ διαφορετικϊν ςχολικϊν μονάδων ςτο πλαίςιο διαςχολικισ 

ςυνεργαςίασ ι/και με ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν ι τμθμάτων ι τάξεων ι βακμίδων 

αντιςτοίχωσ με ςχολεία γενικισ εκπαίδευςθσ, με ςτόχο τθν προαγωγι τθσ ιςότιμθσ 

ζνταξθσ όλων των μακθτϊν/τριϊν ςτθν εκπαίδευςθ. 
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Μετά τθ ςυγκρότθςθ τθσ μακθτικισ ομάδασ: 

α). ο/θ εκπαιδευτικόσ επιλζγει ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ/τριεσ το κζμα του 

προγράμματοσ.  

Β). μετά τθν επιλογι του κζματοσ, ακολουκεί ο ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ. ε ό,τι 

αφορά τθν επεξεργαςία των κεμάτων, κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι βαςικζσ αρχζσ 

που εφαρμόηονται ςτα προγράμματα των χολικϊν Δραςτθριοτιτων με ςτόχο τθ 

διαμόρφωςθ ενεργϊν και κριτικά ςκεπτόμενων πολιτϊν. Επιςθμαίνεται ότι ςε όλα τα 

προγράμματα κα πρζπει να επιδιϊκεται θ εμπλοκι όλθσ τθσ ςχολικισ, αλλά και τθσ 

ευρφτερθσ κοινότθτασ ςτο πρόγραμμα χολικϊν Δραςτθριοτιτων τόςο κατά τθν εκπόνθςθ 

του, όςο και κατά τθν παρουςίαςι του όταν ολοκλθρωκεί.  

Πιο ςυγκεκριμζνα το κεματικό περιεχόμενο του Π.Π.Θ., το οποίο προτείνεται από τον εκπ/κό 

χρειάηεται να πλθροί τισ εξισ προχποκζςεισ:  

 να ενςωματϊνει τισ αρχζσ και τισ υψθλζσ αξίεσ τθσ αειφορίασ, να τισ αναδεικνφει και να 

τισ προωκεί 

 να εμπίπτει ςτα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/τριϊν,  

 να ςχετίηεται άμεςα με τισ προςωπικζσ/κοινωνικζσ εμπειρίεσ των μακθτϊν/τριϊν και 

να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τουσ 

 να είναι επίκαιρο 

 να διζπεται από ςτοιχεία καινοτομίασ ωσ προσ τισ διδακτικζσ/ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ 

 να μπορεί να εξεταςτεί και να αναλυκεί πολφπλευρα ςτο πλαίςιο τθσ 

διακεματικισ/διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ  

 να δίνει τθ δυνατότθτα ενόσ ρεαλιςτικοφ χρονοδιαγράμματοσ για τθν ολοκλιρωςθ των 

προβλεπόμενων δράςεων/δραςτθριοτιτων που υποςτθρίηουν τθν επίτευξθ των 

ςτόχων του προγράμματοσ 

 να ςτοχεφει ςτθν αειφορικι διαχείριςθ των υλικϊν και άυλων πόρων τθσ ςχολικισ 

μονάδασ 

 να προάγει τθ ςυνεργαςία τθσ ςχολικισ κοινότθτασ με τθν κοινωνία και ιδίωσ τθν 

τοπικι 

 να ενκαρρφνει δθμοκρατικζσ ςυμπεριφορζσ που διζπονται από τισ αξίεσ τθσ 

αλλθλεγγφθσ και του ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικότθτασ 

 να δίνει τθ δυνατότθτα εμπλοκισ όλων των μακθτϊν/τριϊν, αξιοποιϊντασ τισ 

ξεχωριςτζσ ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ και γνϊςεισ κάκε μακθτι/τριασ 

  να ενιςχφει τθν πεποίκθςθ των μακθτϊν/τριϊν ότι δφνανται, ωσ ενεργοί πολίτεσ, να  

διαμορφϊςουν ςυνκικεσ ηωισ που να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και τισ 

προςδοκίεσ τουσ 
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1.4 υνεργαςίεσ με φορείσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ./φυςικά πρόςωπα/άλλουσ φορείσ 

Σα Π.Π.Θ. δφνανται να υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο οποιαςδιποτε εγκεκριμζνθσ από το 

ΤΠ.Π.Ε.Θ. ςυνεργαςίασ με άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ φορείσ, με δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, φορείσ 

τοπικισ ι περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ, ΑΕΙ κ.ά.. Επίςθσ, είναι δυνατόν να εντάςςονται ςτο 

πλαίςιο υλοποίθςθσ καινοτόμων/ερευνθτικϊν προγραμμάτων ι προγραμμάτων διεκνϊν 

ςυνεργαςιϊν. τισ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ ςυνεργαςίασ, ςθμειϊνεται ότι το εκπαιδευτικό 

υλικό που χρθςιμοποιείται πρζπει να είναι εγκεκριμζνο από το ΤΠ.Π.Ε.Θ. αποκλειςτικά για το 

τρζχον ςχολικό ζτοσ. 

Για οποιαδιποτε ςυνεργαςία με φορείσ ι φυςικά πρόςωπα που απαιτείται θ φυςικι 

παρουςία τουσ μζςα ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ πρζπει (α) να υπάρχει ζγκριςθ άδειασ ειςόδου από τισ 

αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. (οι εγκρίςεισ ιςχφουν για ζνα ςχολικό ζτοσ) και (β) να 

εξαςφαλίηεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του υλλόγου Διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

ε ό,τι αφορά προγράμματα φορζων που ζχουν εγκρικεί από το ΤΠΠΕΘ, οι εκπαιδευτικοί 

δφνανται να ανατρζχουν ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΠΠΕΘ http://e-yliko.minedu.gov.gr/  

 

1.5 Προκεςμία υποβολισ και ζγκριςθσ Προγραμμάτων 

Σα ςχζδια Π.Π.Θ. υποβάλλονται ςτθν Τπεφκυνθ του Σμιματοσ Πολιτιςτικϊν Π.Ε. Αχαΐασ με 

ςκοπό να υποςτθρίηονται κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςισ τουσ, να ενθμερϊνονται για 

επιπρόςκετο υλικό, φορείσ ςυνεργαςίασ, ςεμινάρια – θμερίδεσ και κεματικζσ επιμορφωτικζσ 

εκδθλϊςεισ. 

Σα προσ ζγκριςθ ςχζδια Π.Π.Θ. πρζπει να υποβλθκοφν ζωσ τισ 21 Δεκεμβρίου 2018 κακϊσ θ 

Διεφκυνςθ  Εκπαίδευςθσ πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει τισ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ των υποβλθκζντων 

ςχεδίων προγραμμάτων μζχρι τισ 14 Ιανουαρίου 2018.  

 

1.6  Ζγκριςθ Προγραμμάτων Πολιτιςτικών Θεμάτων 

Σα προσ υποβολι χζδια Π.Π.Θ. εγκρίνονται, ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ, από τον φλλογο 

Διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ. τθ ςυνζχεια, υποβάλλονται ςτθν Τπεφκυνθ του Σμιματοσ 

Πολιτιςτικϊν Π.Ε. Αχαΐασ, προκειμζνου θ τελευταία να δϊςει τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ ζγκριςισ τθσ 

ςτθν Επιτροπι χολικϊν Δραςτθριοτιτων. Για τθν τελικι ζγκριςθ των Προγραμμάτων αρμόδιοσ 

είναι ο Διευκυντισ Π.Ε. Αχαΐασ, αφοφ λάβει υπόψθ του τθν ειςθγθτικι πρόταςθ τθσ Επιτροπισ 

χολικϊν Δραςτθριοτιτων.  

http://e-yliko.minedu.gov.gr/
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Διευκρινίηεται ότι δεν περιλαμβάνονται ςτα Προγράμματα χολικών Δραςτθριοτιτων οι 

δραςτθριότθτεσ των ομίλων των Πρότυπων και Πειραματικών χολείων και ωσ εκ τοφτου δεν 

υποβάλλονται προσ ζγκριςθ. 

 

1.7  Μετακινιςεισ μακθτών/τριών 

Οι μετακινιςεισ μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων Π.Π.Θ. 

εγκρίνονται από τον/τθν Διευκυντι/ντρια Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Αϋ109)  

 

1.8 Ενδεικτικι Θεματολογία Προγραμμάτων Πολιτιςτικών Θεμάτων  

Σα εν λόγω προγράμματα ςχετίηονται με τα πολιτιςτικά ηθτιματα, που απαςχολοφν ιδίωσ τισ 

τοπικζσ κοινωνίεσ και χρειάηεται να επιλυκοφν με γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ. το πλαίςιο 

αυτό παρατίκεται παρακάτω ενδεικτικι κεματολογία που αφορά ςτον τομζα του Πολιτιςμοφ:  

 πολιτιςτικι κλθρονομιά  

 λαογραφία  

 υλικόσ και άυλοσ πολιτιςμόσ (ικθ, ζκιμα, παραδόςεισ, λαϊκι τζχνθ κ.ά.)  

 τζχνθ  

 λαϊκι μουςικι παράδοςθ  

 λαϊκά παραμφκια 

 τα ςτοιχεία τθσ φφςθσ μζςα από τθ λαϊκι παράδοςθ  

  λαϊκι αρχιτεκτονικι – νεότερθ και ςφγχρονθ αρχιτεκτονικι  

  παλιά επαγγζλματα: καταγραφζσ και μαρτυρίεσ  

 πολιτιςμόσ και διατροφικζσ ςυνικειεσ  

 κακθμερινά αντικείμενα, ιςτορία και εξζλιξι τουσ  

 ανκρϊπινα δικαιϊματα  

 δικαιϊματα του παιδιοφ  

 κζματα διαπολιτιςμικότθτασ  

 ρατςιςμόσ, ξενοφοβία  

 ετερότθτα  

 εκπαίδευςθ ςτθ δθμοκρατία  

 ςφγχρονα κοινωνικά ηθτιματα  

 πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ, κοινωνικι ςυμβίωςθ  

 μετακινιςεισ πλθκυςμϊν για περιβαλλοντικοφσ/κοινωνικοφσ λόγουσ  

 εκπαίδευςθ για τθ δθμοκρατία  

 δεξιότθτεσ του ενεργοφ πολίτθ  
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 εκελοντιςμόσ και αλλθλεγγφθ  

 πολιτιςμικι πολυμορφία  

 πόλεμοσ και ειρινθ  

 κζματα κρθςκειολογίασ  

 λεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία μεταξφ των λαϊν  

 αειφορία και πολιτιςμόσ  

 προαγωγι των τεχνϊν και του πολιτιςμοφ ςτο αειφόρο ςχολείο  

 μεταςχθματίηουςα μάκθςθ μζςα από τθν τζχνθ  

 λογοτεχνικά ρεφματα  

 κινθματογράφοσ, κζατρο, κζατρο ςκιϊν, κεατρικά κείμενα, κουκλοκζατρο  

 πολιτιςμικζσ ςυνικειεσ των λαϊν  

 το ςχολείο ωσ κοινότθτα  

 προϊκθςθ τθσ ανάγνωςθσ, φιλαναγνωςία  

 δθμιουργικι γραφι  

 οργάνωςθ και λειτουργία ςχολικισ βιβλιοκικθσ  

 αξιοποίθςθ τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ 

 δθμοςιογραφικόσ λόγοσ, μακθτικόσ τφποσ, μακθτικό ραδιόφωνο  

 εκπαιδευτικι ραδιοτθλεόραςθ  

 μουςικι, χορόσ  και κοινωνικά ηθτιματα  

 ςυγκρότθςθ χορωδίασ  

 εικαςτικζσ τζχνεσ, κινιματα, τεχνοτροπίεσ, πρωτοπορίεσ τθσ τζχνθσ  

 ιςτορία τθσ τζχνθσ  

 εικόνα, φωτογραφία  

 αποκωδικοποίθςθ/κωδικοποίθςθ νοθμάτων και δθμιουργία μθνυμάτων λόγου και 

εικόνασ  

 τοπικι ιςτορία, ιςτορία και πολιτιςμόσ, μυκολογία  

 μουςειακι αγωγι  

 ρθτορικι, ρθτορικοί όμιλοι, επιχειρθματολογία  

 φιλοςοφία, φιλοςοφία για παιδιά, ςφγχρονα φιλοςοφικά ρεφματα  

 πολιτιςτικά προγράμματα και Σ.Π.Ε., δθμιουργία ιςτοςελίδασ με κζματα πολιτιςμοφ, 

ψθφιακζσ αφθγιςεισ, ψθφιακά παιχνίδια, ψθφιακι τζχνθ  

 ιςτορία τθσ γραφισ και τθσ τυπογραφία  

 τεχνολογικά επιτεφγματα  

 επιςτιμεσ και τζχνεσ 
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ΘΕΜΑ 2ο : Τποβολι χεδίου Τλοποίθςθσ Πολιτιςτικών Προγραμμάτων  ςχ.  ζτουσ     2018-

2019 

Για τθν υποβολι του ςχεδίου πολιτιςτικοφ προγράμματοσ απαιτοφνται: 

1. υμπλιρωςθ τθσ φόρμασ «χζδιο υποβολισ Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ 2017-

2018» (υπόδειγμα επιςυνάπτεται) και αποςτολι ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΣΟ 

MAIL: ypovolipolitistika@gmail.com    

2. Ονομαςία του αρχείου που υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα ωσ εξισ:  

α). για τα Δθμοτικά: 

50 Δ ΠΑΣΡΑ_ΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ι 

Δ ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙΟΤ_ΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

β). για τα Νθπιαγωγεία: 

35 ΝΘΠ ΠΑΣΡΑ_ΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ι 

ΝΘΠ ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙΟΤ_ΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

3. Προςκόμιςθ ςτο Σμ. Πολιτιςτικών Θεμάτων Π.Ε. Αχαίασ  ςε ζντυπθ μορφι αντίγραφο 

του πρακτικοφ του υλλόγου Διδαςκόντων. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ηλεκτρονική υποβολή ςυνοπτικοφ ςχεδίου Υλοποίηςησ Πολιτιςτικών 

Προγραμμάτων  ςχ.  ζτουσ     2018-2019 

Προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία υποβολισ του προσ ζγκριςθ ςχεδίου Π.Π.Θ. 

ςασ, παρακαλείςκε ςυγχρόνωσ με τθν θλεκτρονικι αποςτολι του ςχεδίου ςτο mail 

(ypovolipolitistika@gmail.com) να ςυμπλθρϊςετε τθν ςυνοπτικι θλεκτρινι φόρμα : 

https://goo.gl/SmTcdp  

 

  

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Π.Δ. ΑΥΑΪΑ 

 

                ΠΑΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΣΟ ΑΡΥΔΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Παρακαλούμε, ηης εγκύκλιοσ να λάβοσν γνώζη με προώθηζη ζηα προζωπικά ηοσς 

emails όλοι οι  εκπαιδεσηικοί ηοσ ζτολείοσ. 

mailto:ypovolipolitistika@gmail.com
mailto:ypovolipolitistika@gmail.com
https://goo.gl/SmTcdp

