
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Τποβολι παραδοτζων Πολιτιςτικών Προγραμμάτων για το ςχ. ζτοσ 2019-2020» 

 

Αγαπθτοί και αγαπθτζσ ςυνάδελφοι,  

κα κζλαμε να ςασ ενθμερώςουμε ότι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των παραδοτζων 

είναι: 29 Ιουνίου 2020, θμζρα Δευτζρα. Η υποβολι των παραδοτζων κα γίνεται ΜΟΝΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ με τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων που ηθτοφνται ςτθν θλεκτρονικι «Φόρμα 

υποβολισ παραδοτζου Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ για το ςχ. ζτοσ 2019-2020».  

Παρακαλοφμε προςζξτε ιδιαίτερα τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ: 

 Σα παραδοτζα υποβάλλονται ζωσ τισ 29 Ιουνίου 2020 ΜΟΝΟ από τον υπεφκυνο 

εκπαιδευτικό του κάκε προγράμματοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει τθν 

θλεκτρονικι φόρμα: «Φόρμα υποβολισ παραδοτζου Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ για το 

ςχ. ζτοσ 2019-2020» για το τμιμα ι τθν τάξθ του, άςχετα από τθν πικανι ςυνεργαςία με 

άλλο ςυνάδελφο που υλοποιεί το ίδιο ι παρόμοιο πρόγραμμα. 

 Η «Φόρμα υποβολισ παραδοτζου Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ για το ςχ. ζτοσ 2019-2020» 

μπορεί να ςυμπλθρωκεί μζςω του ακόλουκου θλεκτρονικοφ ςυνδζςου: 

https://docs.google.com/forms/d/1wXKqMABV0LHM9OJ_8ytpHddvHrgwOjSDrd6Okra9nQE/edit  

 Παρακαλοφνται οι υπεφκυνοι προγραμμάτων που δεν υλοποίθςαν ι δεν κατάφεραν να 

ολοκλθρώςουν το πρόγραμμά τουσ και δε κα υποβάλλουν παραδοτζο, να ενθμερώςουν 

ςχετικά ςτο e-mail του Σμιματοσ:  politismos@dipe.ach.sch.gr ε περίπτωςθ διακοπισ του 

Προγράμματοσ, πρζπει να αποςταλεί ςτο Σμ. Πολιτιςτικών Θεμάτων θ αντίςτοιχθ Πράξθ 

υλλόγου με όλα τα ςχετικά ςτοιχεία  

 Οι ςυνεργαηόμενοι εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων δε χρειάηεται να ςυμπλθρώςουν εκ 

νζου τθν θλεκτρονικι φόρμα 

Για οποιαδιποτε διευκρίνθςθ ι ό,τι άλλο χρειαςτεί μπορείτε να ςτζλνετε e-mail ςτο:  

politismos@dipe.ach.sch.gr  

 

 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 
Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  
που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

Yπεφκυνθ          : Βαςιλικι Μαντηουράτου 
Σαχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 
Σαχ. Κωδ. :  26221 
Σθλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         : http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  

 

Πάτρα, 11/06/2020 
Αρ. πρωτ.: Φ3/49/6853 

 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικών χολείων-Νθπ/γείων, ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικών Δθμοτικών – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
3. Ειδ. Δθμοτικών – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 

 
 
 
 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

 με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 
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