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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟΝ χπ ποξπ: 

1. 1ξ ΗΜ. ΔΠΑ.Λ. ΔΡΑΠΔΣΩΝΑ (Σμήμα Σευμικϊπ 

Ηλεκςοξλξγικόμ σρςημάςχμ, Δγκαςαρςάρεχμ & Δικςϋχμ) 

2. 1ξ ΗΜ. ΔΠΑ.Λ. ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ (Σμήμα Σευμικϊπ 

Ηλεκςοξλξγικόμ σρςημάςχμ, Δγκαςαρςάρεχμ & Δικςϋχμ) 

 
Θέμα: «ΑΠΟΥΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΜΔΣΑΛΤΚΔΙΑΚΟ ΔΣΟ-ΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΔΙΑ ΠΔΡΙΟΔΟΤ 2021- 

2022 ΣΗΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ» 

 

 
Έυξμςαπ σπϊφη: 

ςιπ διαςάνειπ: 

Α. 

 
1. ςξσ μ. 2986/2002 «Οογάμχρη ςχμ πεοιτεοειακόμ σπηοεριόμ ςηπ Ποχςξβάθμιαπ και Δεσςεοξβάθμιαπ 

Δκπαίδεσρηπ, ανιξλϊγηρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ έογξσ και ςχμ εκπαιδεσςικόμ, επιμϊοτχρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ και 

άλλεπ διαςάνειπ» (Α΄24), ϊπχπ ιρυϋει, 

2. ςχμ άοθοχμ ςξσ κεταλαίξσ Σ’, ςξσ μ. 4763/2020 «Δθμικϊ ϋρςημα Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ, Καςάοςιρηπ 

και Διά Βίξσ Μάθηρηπ, εμρχμάςχρη ρςημ ελλημική μξμξθερία ςηπ Οδηγίαπ (ΔΔ) 2018/958 ςξσ Δσοχπαψκξϋ 

Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 28ηπ Ιξσμίξσ 2018 ρυεςικά με ςξμ έλεγυξ αμαλξγικϊςηςαπ ποιμ απϊ ςη 

θέρπιρη μέαπ μξμξθεςικήπ καςξυϋοχρηπ ςχμ επαγγελμάςχμ (EEL 173), κϋοχρη ςηπ σμτχμίαπ μεςανϋ ςηπ 

Κσβέομηρηπ ςηπ Δλλημικήπ Δημξκοαςίαπ και ςηπ Κσβέομηρηπ ςηπ Ομξρπξμδιακήπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Γεομαμίαπ 

για ςξ Δλλημξγεομαμικϊ Ίδοσμα Νεξλαίαπ και άλλεπ διαςάνειπ» (Α' 254) 

3. ςηπ σπ’ αοιθμ. Υ.351.1/11/48020/Δ3/28-3-2019 Τπξσογικήπ Απϊταρηπ ςξσ Τπξσογξϋ Παιδείαπ Έοεσμαπ και 

Θοηρκεσμάςχμ με θέμα «Σξπξθέςηρη Πεοιτεοειακόμ Διεσθσμςόμ Δκπαίδεσρηπ», 

4. ςημ σπ’ αοιθμ. ΥΒ7/121875/Κ3/1-10-2021 (Β’4531) Κξιμή  Τπξσογική  Απϊταρη  με  θέμα  «Δπιδϊςηρη 

Μαθηςεσϊμεμχμ Μεςαλσκειακξϋ Έςξσπ – Σάνη Μαθηςείαπ», 

5. ςημ σπ’ αοιθμ. 119730/1-10-2021 (Β΄4531) Τπξσογική Απϊταρη ςηπ Τπξσογξϋ Παιδείαπ και Θοηρκεσμάςχμ με 

θέμα «Καμξμιρμϊπ λειςξσογίαπ Μεςαλσκειακξϋ Έςξσπ - Σάνηπ Μαθηςείαπ», 

6. ςημ σπ’ αοιθμ. 144546/Κ5/17-11-2021 (Β΄5342) Τπξσογική Απϊταρη ςηπ Τπξσογξϋ Παιδείαπ και Θοηρκεσμάςχμ με 

θέμα «Καθξοιρμϊπ έμαονηπ και λήνηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςξσ Μεςαλσκειακξϋ έςξσπ - Σάνηπ Μαθηςείαπ για ςημ 

πεοίξδξ 2021 - 2022», 

7. ςημ σπ’ αο. 92125/18-08-2021 ποϊρκληρη, με Κχδικϊ: ΔΔΒΜ176 (ΑΔΑ: Ρ61646ΜΣΛΡ-ΟΡΒ), ςηπ Διδικήπ Τπηοερίαπ 

Διαυείοιρηπ Δ.Π. «Αμάπςσνη Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ, Δκπαίδεσρη και Δια Βίξσ Μάθηρη», ςξ ξπξίξ 

ρσγυοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ Δσοχπαψκϊ Κξιμχμικϊ Σαμείξ, για ςημ σπξβξλή ποξςάρεχμ ρςξ πλαίριξ ςχμ Ανϊμχμ 

Ποξςεοαιϊςηςαπ 7 «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΤΝΑΥΔΙΑ ΣΗ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ», 8 «ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ- ΤΝΔΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΔΑ» και 9 «ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΤ 
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ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ- ΤΝΔΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ 

ΑΙΓΑΙΟΤ»», με ςίςλξ «Μαθηςεία ΔΠΑΛ και ΙΔΚ (έςη 2021-2022, 2022-2023)», 

8. ςιπ ποξρτεοϊμεμεπ θέρειπ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ και Ιδιχςικξϋ ςξμέα πξσ έυξσμ σπξβληθεί ρςξ Πληοξτξοιακϊ 

ϋρςημα Διαυείοιρηπ Μαθηςείαπ 

 

Β. ςημ σπ΄ αοιθμ. Υ34.1/17291/3-11-2021 Ποϊρκληρη σπξβξλήπ αιςήρεχμ για ρσμμεςξυή ρςξ Μεςαλσκειακϊ έςξπ- Σάνη 

Μαθηςείαπ – Πεοιϊδξσ 2021-2022, ςξσ Πεοιτεοειακξϋ  Διεσθσμςή  Ποχςξβάθμιαπ  και  Δεσςεοξβάθμιαπ  Δκπαίδεσρηπ 

ΑΣΣΙΚΗ, 

Γ. ςξσπ ξοιρςικξϋπ Πίμακεπ καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ μαθηςεσξμέμχμ ρςα ΔΠΑ.Λ. ςηπ Πεοιτέοειαπ ΑΣΣΙΚΗ, ϊπχπ 

αμαοςήθηκαμ ρςα καςά ςϊπξσπ ΔΠΑ.Λ. σπξδξυήπ αιςήρεχμ, 

Δ. ςιπ αιςήρειπ ςχμ σπξφητίχμ πξσ πληοξϋραμ ςιπ ποξωπξθέρειπ σπξβξλήπ αίςηρηπ και έυξσμ αμαζηςήρει και λάβει 

βεβαίχρη δέρμεσρηπ εογξδϊςη ξι ίδιξι, 

Δ. ςη γμόμη ςχμ Διεσθσμςόμ Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ Π.Δ.Δ. ΑΣΣΙΚΗ και ςηπ ειρήγηρηπ ςξσ ρσλλϊγξσ 

διδαρκϊμςχμ ςχμ ΔΠΑ.Λ. ρςα ξπξία είυαμ κληθεί ξι σπξφήτιξι μαθηςεσϊμεμξι μα σπξβάλλξσμ αίςηρη ρσμμεςξυήπ και 

Σ. ςημ αμάγκη κάλσφηπ ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πεοιρρϊςεοχμ αιςήρεχμ σπξφητίχμ με ςη μεςατξοά επιλαυϊμςχμ σπξφητίχμ 

καςϊπιμ ρσμαίμερήπ ςξσπ ρε ΔΠΑ.Λ. ρςα ξπξία είυαμ ποξκηοσυθεί ξι ίδιεπ ειδικϊςηςεπ, αλλά δεμ σπήουε κάλσφη ςχμ 

ποξρτεοξμέμχμ θέρεχμ μαθηςείαπ, 

 
Ο Πεοιτεοειακόπ Διεσθσμςήπ Ποωςξβάθμιαπ και Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ ΑΣΣΙΚΗ 

απξταρίζει 

 
ςη λειςξσογία ςχμ ςμημάςχμ ειδικϊςηςαπ «Μεςαλσκειακξϋ έςξσπ - Σάνηπ μαθηςείαπ» ρςα ΔΠΑ.Λ. ςξσ Πίμακα 1 ςηπ 

πεοιτέοειαπ ΑΣΣΙΚΗ καθόπ α) σπηοεςξϋμ ρςιπ ρυξλικέπ ασςέπ μξμάδεπ εκπαιδεσςικξί ειδικξςήςχμ πξσ διδάρκξσμ ςα 

εογαρςηοιακά μαθήμαςα ςηπ ειδικϊςηςαπ, β) σπάουει η απαιςξϋμεμη εογαρςηοιακή σπξδξμή, γ) έυξσμ εναρταλιρςεί 

θέρειπ μαθηςείαπ και δ) έυει σπξβληθεί ξ απαιςξϋμεμξπ αοιθμϊπ αιςήρεχμ εγγοατήπ ρςξ «Μεςαλσκειακϊ έςξπ-Σάνη 

Μαθηςείαπ» με βάρη ςημ καςηγξοία μξοιξδϊςηρηπ ςχμ ΔΠΑ.Λ. 

Για ςμήμαςα με μικοόςεοξ αοιθμό μαθηςεσξμέμωμ, πξσ εμδευξμέμωπ μα εγκοιθξύμ από ςξμ Γεμικό 

Γοαμμαςέα ςηπ Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ, Καςάοςιρηπ, Δια Βίξσ Μάθηρηπ και Νεξλαίαπ μπξοείςε μα 

εμημεοώμερςε από ςημ ιρςξρελίδα ςξσ ΤΠΑΙΘ. (https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi- 

2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias), από ςη Δεσςέοα 22/11/2021. 

Σα ςμήμαςα ςξσ «Μεςαλσκειακξύ Έςξσπ - Σάνη μαθηςείαπ», πεοιόδξσ 2021-2022 ςηπ παοξύραπ απόταρηπ, 

δύμαμςαι μα νεκιμήρξσμ ςξ εογαρςηοιακό μάθημα ειδικόςηςαπ από ςημ Δεσςέοα 22/11/2021, καςόπιμ 

εμημέοωρηπ ςωμ μαθηςεσξμέμωμ από ςα ΔΠΑ.Λ. 

Οι ρσμβάρειπ ςωμ μαθηςεσξμέμωμ, ςηπ παοξύραπ απόταρηπ, με ςξσπ εογξδόςεπ δύμαμςαι μα σπξγοατξύμ 

από ςημ Σεςάοςη 24 Νξεμβοίξσ 2021 μέυοι και ςημ Παοαρκεσή 3 Δεκεμβοίξσ 2021, μεςά απϊ ρσμεμμϊηρη ςχμ 

μαθηςεσξμέμχμ με ςξ ΔΠΑ.Λ. και ςξμ εογξδϊςη. 

Καςά ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςχμ ςμημάςχμ ξι μαθηςεσϊμεμξι θα ρσμπληοόρξσμ εοχςημαςξλϊγιξ (microdata) βάρει 

ποξδιαγοατόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ και ρε κάθε πεοίπςχρη ποιμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ Μαθηςείαπ. 

Για πληοξτξοίεπ για ςημ εταομξγή ςξσ «Μεςαλσκειακξϋ Έςξσπ-Σάνηπ Μαθηςείαπ» ρςημ Πεοιτέοεια ΑΣΣΙΚΗ μπξοείςε 

μα επικξιμχμείςε ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ με ςημ Π.Δ.Δ. ΑΣΣΙΚΗ ρςξ ςηλέτχμξ 2144068445, ςη Δ.Δ.Δ. Α΄ 

ΑΘΗΝΑ ρςξ ςηλέτχμξ 2103213697 , ςη Δ.Δ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ρςξ ςηλέτχμξ 2103576034 , ςη Δ.Δ.Δ. Β΄ ΑΘΗΝΑ 

ρςξ ςηλέτχμξ 2106015475 , ςη Δ.Δ.Δ. Γ΄ ΑΘΗΝΑ ρςξ ςηλέτχμξ 2144040223 , ςη Δ.Δ.Δ. Δ΄ ΑΘΗΝΑ ρςξ ςηλέτχμξ 

2131617373 , ςη Δ.Δ.Δ. ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ρςξ ςηλέτχμξ 2105545332 , ςη Δ.Δ.Δ. ΠΔΙΡΑΙΑ ρςξ ςηλέτχμξ 2104118150 

καθόπ και ρςα ςηλέτχμα επικξιμχμίαπ ςχμ καςά ςϊπξσπ ΔΠΑ.Λ. 

 

Ο ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΟ ΔΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

 
ΔΡ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΟΤΒΑ 

 

σμημμέμα Πίμακαπ 1(Δγκοιθέμςα ςμήμαςα μαθηςείαπ) 

https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias
https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias
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Β. ςημ σπ΄ αοιθμ. Υ34.1/17291/3-11-2021 Ποϊρκληρη σπξβξλήπ αιςήρεχμ για ρσμμεςξυή ρςξ Μεςαλσκειακϊ έςξπ- Σάνη 

Μαθηςείαπ – Πεοιϊδξσ 2021-2022, ςξσ Πεοιτεοειακξϋ  Διεσθσμςή  Ποχςξβάθμιαπ  και  Δεσςεοξβάθμιαπ  Δκπαίδεσρηπ 

ΑΣΣΙΚΗ, 

Γ. ςξσπ ξοιρςικξϋπ Πίμακεπ καςάςανηπ ςχμ σπξφητίχμ μαθηςεσξμέμχμ ρςα ΔΠΑ.Λ. ςηπ Πεοιτέοειαπ ΑΣΣΙΚΗ, ϊπχπ 

αμαοςήθηκαμ ρςα καςά ςϊπξσπ ΔΠΑ.Λ. σπξδξυήπ αιςήρεχμ, 

Δ. ςιπ αιςήρειπ ςχμ σπξφητίχμ πξσ πληοξϋραμ ςιπ ποξωπξθέρειπ σπξβξλήπ αίςηρηπ και έυξσμ αμαζηςήρει και λάβει 

βεβαίχρη δέρμεσρηπ εογξδϊςη ξι ίδιξι, 

Δ. ςη γμόμη ςχμ Διεσθσμςόμ Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ Π.Δ.Δ. ΑΣΣΙΚΗ και ςηπ ειρήγηρηπ ςξσ ρσλλϊγξσ 

διδαρκϊμςχμ ςχμ ΔΠΑ.Λ. ρςα ξπξία είυαμ κληθεί ξι σπξφήτιξι μαθηςεσϊμεμξι μα σπξβάλλξσμ αίςηρη ρσμμεςξυήπ και 

Σ. ςημ αμάγκη κάλσφηπ ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πεοιρρϊςεοχμ αιςήρεχμ σπξφητίχμ με ςη μεςατξοά επιλαυϊμςχμ σπξφητίχμ 

καςϊπιμ ρσμαίμερήπ ςξσπ ρε ΔΠΑ.Λ. ρςα ξπξία είυαμ ποξκηοσυθεί ξι ίδιεπ ειδικϊςηςεπ, αλλά δεμ σπήουε κάλσφη ςχμ 

ποξρτεοξμέμχμ θέρεχμ μαθηςείαπ, 

 
Ο Πεοιτεοειακόπ Διεσθσμςήπ Ποωςξβάθμιαπ και Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ ΑΣΣΙΚΗ 

απξταρίζει 

 
ςη λειςξσογία ςχμ ςμημάςχμ ειδικϊςηςαπ «Μεςαλσκειακξϋ έςξσπ - Σάνηπ μαθηςείαπ» ρςα ΔΠΑ.Λ. ςξσ Πίμακα 1 ςηπ 

πεοιτέοειαπ ΑΣΣΙΚΗ καθόπ α) σπηοεςξϋμ ρςιπ ρυξλικέπ ασςέπ μξμάδεπ εκπαιδεσςικξί ειδικξςήςχμ πξσ διδάρκξσμ ςα 

εογαρςηοιακά μαθήμαςα ςηπ ειδικϊςηςαπ, β) σπάουει η απαιςξϋμεμη εογαρςηοιακή σπξδξμή, γ) έυξσμ εναρταλιρςεί 

θέρειπ μαθηςείαπ και δ) έυει σπξβληθεί ξ απαιςξϋμεμξπ αοιθμϊπ αιςήρεχμ εγγοατήπ ρςξ «Μεςαλσκειακϊ έςξπ-Σάνη 

Μαθηςείαπ» με βάρη ςημ καςηγξοία μξοιξδϊςηρηπ ςχμ ΔΠΑ.Λ. 

Για ςμήμαςα με μικοόςεοξ αοιθμό μαθηςεσξμέμωμ, πξσ εμδευξμέμωπ μα εγκοιθξύμ από ςξμ Γεμικό 

Γοαμμαςέα ςηπ Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ, Καςάοςιρηπ, Δια Βίξσ Μάθηρηπ και Νεξλαίαπ μπξοείςε μα 

εμημεοώμερςε από ςημ ιρςξρελίδα ςξσ ΤΠΑΙΘ. (https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi- 

2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias), από ςη Δεσςέοα 22/11/2021. 

Σα ςμήμαςα ςξσ «Μεςαλσκειακξύ Έςξσπ - Σάνη μαθηςείαπ», πεοιόδξσ 2021-2022 ςηπ παοξύραπ απόταρηπ, 

δύμαμςαι μα νεκιμήρξσμ ςξ εογαρςηοιακό μάθημα ειδικόςηςαπ από ςημ Δεσςέοα 22/11/2021, καςόπιμ 

εμημέοωρηπ ςωμ μαθηςεσξμέμωμ από ςα ΔΠΑ.Λ. 

Οι ρσμβάρειπ ςωμ μαθηςεσξμέμωμ, ςηπ παοξύραπ απόταρηπ, με ςξσπ εογξδόςεπ δύμαμςαι μα σπξγοατξύμ 

από ςημ Σεςάοςη 24 Νξεμβοίξσ 2021 μέυοι και ςημ Παοαρκεσή 3 Δεκεμβοίξσ 2021, μεςά απϊ ρσμεμμϊηρη ςχμ 

μαθηςεσξμέμχμ με ςξ ΔΠΑ.Λ. και ςξμ εογξδϊςη. 

Καςά ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςχμ ςμημάςχμ ξι μαθηςεσϊμεμξι θα ρσμπληοόρξσμ εοχςημαςξλϊγιξ (microdata) βάρει 

ποξδιαγοατόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ και ρε κάθε πεοίπςχρη ποιμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ Μαθηςείαπ. 

Για πληοξτξοίεπ για ςημ εταομξγή ςξσ «Μεςαλσκειακξϋ Έςξσπ-Σάνηπ Μαθηςείαπ» ρςημ Πεοιτέοεια ΑΣΣΙΚΗ μπξοείςε 

μα επικξιμχμείςε ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ με ςημ Π.Δ.Δ. ΑΣΣΙΚΗ ρςξ ςηλέτχμξ 2144068445, ςη Δ.Δ.Δ. Α΄ 

ΑΘΗΝΑ ρςξ ςηλέτχμξ 2105236837 , ςη Δ.Δ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ρςξ ςηλέτχμξ 2103576001 , ςη Δ.Δ.Δ. Β΄ ΑΘΗΝΑ 

ρςξ ςηλέτχμξ 2106006081 , ςη Δ.Δ.Δ. Γ΄ ΑΘΗΝΑ ρςξ ςηλέτχμξ 2105985490 , ςη Δ.Δ.Δ. Δ΄ ΑΘΗΝΑ ρςξ ςηλέτχμξ 

2131617346 , ςη Δ.Δ.Δ. ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ρςξ ςηλέτχμξ 2105549321 , ςη Δ.Δ.Δ. ΠΔΙΡΑΙΑ ρςξ ςηλέτχμξ 2104173940 

καθόπ και ρςα ςηλέτχμα επικξιμχμίαπ ςχμ καςά ςϊπξσπ ΔΠΑ.Λ. 

Ο ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΟ ΔΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

 
ΔΡ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΟΤΒΑ 

 
 

 

σμημμέμα  

Πίμακαπ 1(Δγκοιθέμςα ςμήμαςα μαθηςείαπ) 

https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias
https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias
ΑΔΑ: ΨΜΗΛ46ΜΤΛΗ-ΚΤΟ
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