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ΘΕΜΑ 1ο: Σχεδιαςμόσ και υλοποίηςη Πολιτιςτικών Προγραμμάτων  ςχ. Έτουσ 2020-2021 

φμφωνα με τθν υπϋαρικμ: 137053/ΓΔ4/09-10-2020 του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Γενικι 

Διεφκυνςθ πουδϊν Π.Ε & Δ.Ε., για τθ ςχολικι χρονιά 2020-2021 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.  

Αναφορικά με τα Σοπικά Θεματικά Δίκτυα ςτα οποία μποροφν οι εκπαιδευτικοί να δθλϊςουν ςυμμετοχι κα 

ακολουκιςει ςχετικι αναλυτικι εγκφκλιοσ του Σμ. Πολιτιςτικϊν Θεμάτων. 

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

 

1.1 Χρονικι Διάρκεια και υλοποίθςθ Π.Π. ςχ. Ζτουσ 2020-2021  

Σα Προγράμματα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων μποροφν να διαρκζςουν τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ και 

υλοποιοφνται οποτεδιποτε μζςα ςτο διδακτικό ζτοσ και μζχρι δζκα (10) θμζρεσ πριν τθ λιξθ των μακθμάτων 

εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ, ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 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. 

Ειδικότερα ςτο δθμοτικό ςχεδιάηονται και εφαρμόηονται:  

α) ςτισ τάξεισ Αϋ- Δϋ ςτο πλαίςιο (αα) τθσ Ευζλικτθσ Ζϊνθσ και (ββ) τθσ διδαςκαλίασ των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ πουδϊν, ϊςτε, μζςω τθσ 
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διακεματικισ και διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ, να επεκτείνεται το περιεχόμενο των προτεινόμενων κεματικϊν 

και να διερευνϊνται όλεσ οι πτυχζσ του επιλεγμζνου κζματοσ. 

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

και τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ πουδϊν, αξιοποιοφνται διακεματικζσ και διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ 

για τθν ολιςτικι εξζταςθ/διερεφνθςθ του κζματοσ που πραγματεφεται το ΠΔ. 

 

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. 

Επιζημαίνεηαι όηι για ηα προγράμμαηα δεν προβλέπεηαι για ηοσς εκπαιδεσηικούς η ζσμπλήρωζη 

διδακηικού ωραρίοσ 

 

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

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

Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τθν υλοποίθςθ Προγραμμάτων ςυγκροτοφν μακθτικζσ ομάδεσ ωσ εξισ: 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κείμενθ νομοκεςία ωσ προσ τα μζτρα προφφλαξθσ και προςταςίασ τθσ ατομικισ 

και δθμόςιασ υγείασ: 

τισ ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ: από το ςφνολο των μακθτϊν/τριϊν μόνο ενόσ ςχολικοφ 

τμιματοσ. 

τισ ςχολικζσ μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ: από το ςφνολο των μακθτϊν/τριϊν ι ομάδα 

μακθτϊν/τριϊν ενόσ ςχολικοφ τμιματοσ. 

 

Μετά τθ ςυγκρότθςθ τθσ μακθτικισ ομάδασ: 

Ο/Η εκπαιδευτικόσ επιλζγει, ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ/τριεσ, το κεματικό περιεχόμενο του 

Προγράμματοσ, το οποίο προτείνεται να πλθροί τισ εξισ προχποκζςεισ: 

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

 να εμπίπτει ςτα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/τριϊν, προκειμζνου να ενεργοποιοφνται εςωτερικά 

κίνθτρα και να διαςφαλίηεται θ ςυνοχι τθσ μακθτικισ ομάδασ και θ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ, 

 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 και να υποςτθρίηει τουσ διδακτικοφσ ςκοποφσ και ςτόχουσ του Προγράμματοσ πουδϊν, 

 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 

 

1.4 υνεργαςίεσ με φορείσ του ΤΠΑΙΘ /φυςικά πρόςωπα/άλλουσ φορείσ 

Για τθν υλοποίθςθ των Π.Π.Θ. οι ςχολικζσ μονάδεσ δφνανται: (α) να ςυνεργάηονται με δθμόςιουσ 

οργανιςμοφσ, φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ΑΕΙ, άλλουσ κυβερνθτικοφσ ι μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ κ.ά., οι 

οποίοι υλοποιοφν προγράμματα/δράςεισ εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του ΤΠΑΙΘ και (β) να 

αξιοποιοφν εκπαιδευτικό υλικό φορζων, εγκεκριμζνο από το ΤΠΑΙΘ. 

τισ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ ςυνεργαςίασ, ςθμειϊνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρθςιμοποιείται 

πρζπει να είναι εγκεκριμζνο από το ΤΠΑΙΘ αποκλειςτικά για το τρζχον ςχολικό ζτοσ. ε ό,τι αφορά 

προγράμματα φορζων που ζχουν εγκρικεί από το ΤΠΑΙΘ, οι εκπαιδευτικοί δφνανται να ανατρζχουν ςτθν 

ιςτοςελίδα του ΤΠΑΙΘ http://edu-gate.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. υποβάλλονται ζωσ και τθν Παραςκευι 30 Οκτωβρίου 2020 ςτθν 

Τπεφκυνθ του Σμιματοσ Πολιτιςτικϊν Π.Ε. Αχαΐασ. Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει 

τισ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ των υποβλθκζντων ςχεδίων προγραμμάτων ζωσ και τθ Δευτζρα 16 Νοεμβρίου 2020. 

Για το λόγο αυτό γίνεται κατανοθτό ότι καλό είναι να αποφευχκεί κάκε είδουσ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των 

ςχεδίων των προγραμμάτων. 

 

1.6 Ζγκριςθ και υποςτιριξθ Προγραμμάτων Πολιτιςτικϊν 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.  

Διευκρινίηεται ότι δεν περιλαμβάνονται ςτα Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων οι δραςτθριότθτεσ των 

ομίλων των Πρότυπων και Πειραματικϊν χολείων και ωσ εκ τοφτου δεν υποβάλλονται προσ ζγκριςθ. 
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1.7  Μετακινιςεισ μακθτϊν/τριϊν για το ςχ. Ζτοσ 2020-2021 

ε ό,τι αφορά τισ μετακινιςεισ μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ που 

υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων ΠΠΘ ιςχφει θ με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Βϋ2888) 

Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν και μακθτριϊν και μετακινιςεισ 

εκπαιδευτικϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ». 

 

1.8 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2020-2021 

Διακόζια τρόνια από ηην Επανάζηαζη ηοσ 1821: Περιβάλλον - Τγεία - Πολιηιζμός  
 

Ενδεικτικι Θεματολογία Προγραμμάτων Πολιτιςτικϊν 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:  

 Τγειονομικι κρίςθ: Περιβάλλον, Πολιτιςμόσ  
 Αειφορία και υλικόσ-άυλοσ πολιτιςμόσ (ικθ, ζκιμα, λαϊκι παράδοςθ, λαϊκι τζχνθ κ.ά.) - 

λαογραφία - πολιτιςτικι κλθρονομιά- τοπικι ιςτορία- ιςτορία και πολιτιςμόσ, ιςτορία, 
μυκολογία  

 Επιςτιμεσ και Σζχνεσ  
 Μουςικι - Χορόσ - Κινθματογράφοσ -Φωτογραφία - Εικαςτικζσ τζχνεσ - Θζατρο, Θζατρο ςκιϊν, 

Θεατρικά κείμενα, Κουκλοκζατρο 

 Μουςειακι Αγωγι  
 Θζματα διαπολιτιςμικότθτασ - πολιτιςμικι πολυμορφία, πολιτιςμικζσ ςυνικειεσ των λαϊν, 

λεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία μεταξφ των λαϊν 

 Εκπαίδευςθ ςτθ δθμοκρατία - Εκπαίδευςθ για τθ δθμοκρατία 

Ανκρϊπινα δικαιϊματα - Δικαιϊματα του παιδιοφ 

 Δεξιότθτεσ του ενεργοφ πολίτθ - Εκελοντιςμόσ και αλλθλεγγφθ - φγχρονα κοινωνικά ηθτιματα 

Λογοτεχνία- Ρθτορικι- Φιλοςοφία, φιλοςοφία για παιδιά Ιςτορία τθσ γραφισ και τθσ 

τυπογραφίασ  
 Αξιοποίθςθ τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ - φιλαναγνωςία - δθμιουργικι γραφι  
 Αξιοποίθςθ εργαλείων ΣΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ για τον πολιτιςμό (π.χ. παραγωγι βίντεο, ψθφιακι 

τζχνθ, κινοφμενθ εικόνα) 

 Εκπαιδευτικι Ραδιοτθλεόραςθ - δθμοςιογραφικόσ Λόγοσ - μακθτικόσ Σφποσ - μακθτικό 
ραδιόφωνο-Παιδεία ςτα Μζςα και τθν Πλθροφορία-Ψθφιακόσ Γραμματιςμόσ 

 Άλλο (ςτην κατηγορία αυτή εντάςςεται οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται ςτισ ωσ άνω 
κατηγορίεσ) 

 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι περαιτζρω διευκρίνιςθ απευκυνκείτε ςτο Σμιμα Πολιτιςτικϊν 
Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ μζςω e-mail: politismos@dipe.ach.sch.gr 

 

Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι: 
ε κάκε περίπτωςθ, κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ των ΠΔ, προτεραιότθτα δίδεται ςτθν αυςτθρι 

τιρθςθ των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων για τθν αντιμετϊπιςθ των επιδθμιολογικϊν κινδφνων με βάςθ 

τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ, ςτο πλαίςιο μείωςθσ τθσ πικανότθτασ να εκτεκεί ο μακθτικόσ πλθκυςμόσ και το 

εκπαιδευτικό προςωπικό των ςχολικϊν μονάδων ςε επικίνδυνο ιικό φορτίο. 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Τποβολι χεδίου Τλοποίθςθσ Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων  ςχ. ζτουσ 2020-2021 

Για τθν υποβολι του ςχεδίου πολιτιςτικοφ προγράμματοσ απαιτοφνται: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUCkaQkfWY7HALTurhuqN7omyKqVa751tJDTG5ptVSm5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUCkaQkfWY7HALTurhuqN7omyKqVa751tJDTG5ptVSm5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUCkaQkfWY7HALTurhuqN7omyKqVa751tJDTG5ptVSm5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXIQRYq8ULvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUCkaQkfWY7HALTurhuqN7omyKqVa751tJDTG5ptVSm5
mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr


1. υμπλιρωςθ τθσ φόρμασ «χζδιο υποβολισ Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ 2020-2021» (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 ΝΗΠ ΠΑΣΡΑ_ΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ι 

ΝΗΠ ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙΟΤ_ΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

3. Προςκόμιςθ ςτο Σμ. Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Π.Ε. Αχαΐασ  ςε ζντυπθ μορφι αντίγραφο του πρακτικοφ 

του υλλόγου Διδαςκόντων. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ηλεκτρονική υποβολή ςυνοπτικοφ ςχεδίου Υλοποίηςησ Πολιτιςτικών Προγραμμάτων  ςχ.  ζτουσ     

2020-2021 

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://docs.google.com/forms/d/14nbDo2PO1TbXpyhwdPySczS-VG-_JHjBrNXhx8dqzpk/edit  

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

                ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνϊςθ 

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

mailto:ypovolipolitistika@gmail.com
mailto:ypovolipolitistika@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/14nbDo2PO1TbXpyhwdPySczS-VG-_JHjBrNXhx8dqzpk/edit

