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Πξνο  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην Μεηξών Δπηκνξθσηώλ ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο 

γηα ηελ πινπνίεζε επηκόξθσζεο Α’ θαη Β’ θάζεο ησλ Πξάμεσλ «Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» 

ζην πιαίζην ησλ αμόλσλ πξνηεξαηόηεηαο 1, 2 θαη 3 αληίζηνηρα ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ 

Μάζεζε». 

 

ύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. 1293/27-01-2014 ΤΑ (ΦΔΚ 156/Β/29-1-2014) πνπ αθνξά ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. 10587/03-12-2012 ΤΑ (ΦΔΚ3347/14-12-2012, ηεύρνο Β΄ θαη ηελ 3/14-

2-2014 Πξάμε ηνπ ζπληνληζηηθνύ ζπκβνπιίνπ, από ην Π.Δ.Κ. Κνδάλεο, σο θνξέα πινπνίεζεο 

ησλ Πξάμεσλ «Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηώλ κε 

αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» ζην πιαίζην ησλ αμόλσλ πξνηεξαηόηεηαο 1, 2 

θαη 3 αληίζηνηρα ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ θαινύληαη: Δηδηθνί 

Δπηζηήκνλεο, Μέιε Γηδαθηηθνύ – Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Γ.Δ.Π.) ή Δθπαηδεπηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ (ΔΠ) ησλ Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.), ρνιηθνί ύκβνπινη,  

εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη άιινη δεκόζηνη ππάιιεινη θαη ηδηώηεο πνπ 

έρνπλ ηα απαηηνύκελα επηζηεκνληθά θαη δηδαθηηθά πξνζόληα πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο 

θαη λα εληαρζνύλ ζην Μεηξών Δπηκνξθωηώλ/ηξηώλ ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο αλά ζεκαηηθή ελόηεηα 

ζύκθσλα κε κνξηνδόηεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. 

Α. ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ηόρνο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

πνπ έρεη πξνζιεθζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (παξάιιειε 

ζηήξημε θ.ά.) ζε πξώηε (Α) θάζε κε γεληθή επηκόξθσζε ζε ζέκαηα πνπ ζεσξνύληαη βαζηθά θαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα 

ηελ έληαμε καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζε δεύηεξε (Β) θάζε κε 

ηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ επηκνξθνύκελσλ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 
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Β. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο γηα ην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ηεο πξώηεο (Α) θαη ηεο δεύηεξεο (Β) 

θάζεο είλαη νη αθόινπζεο: 

Θεκαηηθέο Δλόηεηεο 
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ΘΔ 1 
1.Έληαμε θαη ηζόηηκε εθπαίδεπζε 1 

2  
2.Εεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα Έληαμεο 1 

ΘΔ 2 

1.Δηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αηόκσλ κε αλαπεξία. Ηδηαηηεξόηεηεο, αμηνιόγεζε 
(αξρηθή, δηακνξθσηηθή, ηειηθή) ππνζηεξηθηηθέο παξεκβάζεηο 5  5 
2.Ννεηηθή  Αλαπεξία.  Αμηνιόγεζε  θαη  παηδαγσγηθή  αληηκεηώπηζε 

ΘΔ 3 
Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο. Αμηνιόγεζε θαη παηδαγσγηθή  αληηκεηώπηζε. 

Μειέηε πεξίπησζεο 
11 11  

ΘΔ 4 Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο. Μειέηε πεξίπησζεο 4 4  

ΘΔ 5 
Πξνβιήκαηα αθνήο – Αμηνιόγεζε (αξρηθή, δηακνξθσηηθή, ηειηθή) θαη  

παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε. Μειέηε πεξίπησζεο 
3  3 

ΘΔ 6 
Πξνβιήκαηα όξαζεο − Αμηνιόγεζε (αξρηθή, δηακνξθσηηθή, ηειηθή) θαη  
παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε. Μειέηε πεξίπησζεο 

3  3 

ΘΔ 7 
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε ππεξθηλεηηθόηεηα. Αμηνιόγεζε θαη 
εθπαηδεπηηθή αληηκεηώπηζε. Μειέηε πεξίπησζεο 

7  7 

ύλνιν ωξώλ 35 17 18 

Γ. ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ηεο πξώηεο (Α)  θαη δεύηεξεο θάζεο (Β) ζα είλαη δηάξθεηαο πέληε (5) 

εκεξώλ θαη  ηξηάληα πέληε (35) δηδαθηηθώλ σξώλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ζρνιηθό έηνο 2013-2014 ζηηο 

έδξεο ησλ Π.Δ.Κ. θαη ζηα εμαθηηλσκέλα ηκήκαηα ησλ Π.Δ.Κ.. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην ζρνιηθό 

έηνο 2014-2015 κε ηελ πξνϋπόζεζε ρξνληθήο παξάηαζεο ησλ Πξάμεσλ ««Πξόγξακκα εμεηδηθεπκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» ησλ 

Αμόλσλ Πξνηεξαηόηεηαο 1, 2 θαη 3». 

Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ζα νξηζζνύλ από ην ΠΔΚ 

Κνδάλεο. 

Γ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΚΑΘΔ 

ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΖ/ΣΡΗΑ 

Γηα ηελ έληαμε ζην Μεηξών Δπηκνξθσηώλ/ηξηώλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα ν 

θάζε ελδηαθεξόκελνο/ε ζα βαζκνινγείηαη κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα ηα νπνία κνξηνδνηνύληαη σο εμήο: 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ 

Σίηινη ζπνπδώλ ζηελ ΔΑΔ θαη ζπλαθώλ εηδηθνηήηωλ*  

Γηδαθηνξηθό Γίπισκα 12 

Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο 7 

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ



 

3 

Γεύηεξν Πηπρίν Α.Δ.Η./Α.Σ.Δ.Η./Κ.Α.Σ.Δ.Δ. 

5 γηα Α.Δ.Η. / 

3 γηα ηξηεηέο 

Σ.Δ.Η. / 

2 γηα  δηεηέο Κ.Α.Σ.Δ.Δ. 

Πηπρίν Γηδαζθαιείνπ 5 

Άιινη Σίηινη ζπνπδώλ*  

Γηδαθηνξηθό Γίπισκα 8 

Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο 4 

Γεύηεξν Πηπρίν Α.Δ.Η./Α.Σ.Δ.Η./Κ.Α.Σ.Δ.Δ. 

3 γηα Α.Δ.Η./ 

2 γηα ηξηεηέο Σ.Δ.Η./  

1 γηα δηεηέο Κ.Α.Σ.Δ.Δ 

Πηπρίν Γηδαζθαιείνπ 3 

ΔΛΜΔ 0,5 

ΔΛΓΔ 0,5 

*ε πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ ηίηισλ ζπνπδώλ ζε δηαθνξεηηθό αληηθείκελν κνξηνδνηνύληαη όινη νη ηίηινη, ελώ ζην ίδην 

αληηθείκελν βαζκνινγείηαη ν αλώηεξνο  ηίηινο. 

Πξόζζεηα πξνζόληα:  

Ξέλεο Γιώζζεο**(κέρξη 2 μέλεο γιώζζεο)  

1. Καηεγνξία/Δπίπεδν Γ2/C2/Άξηζηε γλώζε 2 

2. Καηεγνξία/Δπίπεδν Γ1/C1/Πνιύ θαιή γλώζε 1 

3. Καηεγνξία/Δπίπεδν Β2/Καιή γλώζε 0,5 

Σ.Π.Δ.**  

1. Πηζηνπνίεζε  Α΄  Δπηπέδνπ 2 

2. Πηζηνπνίεζε  Β΄  Δπηπέδνπ 3 

**Σα παξαπάλσ δελ πξνζκεηξνύληαη αζξνηζηηθά αιιά ιακβάλεηαη ππόςε ε κνξηνδόηεζε ηνπ 

αλώηεξνπ πξνζόληνο. 
 

Δκπεηξία ωο επηκνξθωηήο (ζε δηδαθηηθέο ώξεο) (έωο 20 κόξηα)  

Από 1 έσο 20 ώξεο 2 

Από 21 έσο 40 ώξεο 4 

Από 41 έσο 60 ώξεο 6 

Από 61 έσο 80 ώξεο 8 

Από 81 έσο 100 ώξεο 10 

Από 101 έσο 200 ώξεο 15 

Από 200 θαη άλσ ώξεο 20 

Δκπεηξία σο επηκνξθσηήο ζηε Γ΄ θάζε επηκόξθσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Δμεηδηθεπκέλεο  

Δθπαηδεπηηθήο Τπνζηήξημεο γηα καζεηέο κε αλαπεξία ή/ θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 
2 

Δθπαηδεπηηθή πξνϋπεξεζία (έωο 21 κόξηα)  

Από 1 έσο 5 έηε 3 

Από 6 έσο 10 έηε 6 

Από 11 έσο 15 9 
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Από 16 έσο 20 12 

Από 21 έσο 25 15 

Από 26 έσο 30 18 

Από 31 θαη άλσ 21 

πγγξαθηθό θαη επηζηεκνληθό έξγν ζπλαθέο κε ηελ ΔΑΔ (έωο 16 κόξηα)  

Βηβιία (2 κόξηα αλά βηβιίν θαη πνζνζηό αλαινγηθά ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπγγξαθέσλ) 
Έσο 6 κόξηα 

Άξζξα (0,5 κόξηα αλά άξζξν) Έσο 4 κόξηα 

πλέδξηα (0,5 κόξηα αλά εηζήγεζε ζε ζπλέδξην δεκνζηεπκέλε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ) Έσο 3 κόξηα 

Δξεπλεηηθό έξγν (0,5 κόξηα αλά έξεπλα) Έσο 3 κόξηα 

Άιιν πγγξαθηθό θαη επηζηεκνληθό έξγν (έωο 6 κόξηα)  

Βηβιία (1 κόξην αλά βηβιίν θαη πνζνζηό αλαινγηθά ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπγγξαθέσλ) 
Έσο 3 κόξηα 

Άξζξα (0,25 κόξηα αλά άξζξν) Έσο 1 κόξην 

πλέδξηα (0,25 κόξηα αλά εηζήγεζε ζε ζπλέδξην δεκνζηεπκέλε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ) Έσο 1 κόξην 

Δξεπλεηηθό έξγν (0,25 κόξηα αλά έξεπλα) Έσο 1 κόξην 

(ε πεξίπησζε πηπρίσλ εμσηεξηθνύ, γηα ηα παξαπάλσ πξνζόληα είλαη απαξαίηεηε ε αλαγλώξηζε ηζνηηκίαο 

θαη αληηζηνηρίαο από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ/ΓΗΚΑΣΑ.) 

Οη επηκνξθσηέο/ηξηεο γηα θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα ζα νξίδνληαη κε ηελ ζεηξά θαηάηαμεο πνπ ζα έρνπλ 

ιάβεη ζην Μεηξών. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπκκεηνρήο επηκνξθσηή/ηξηαο ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή 

ελόηεηα πξνζθαιείηαη ν/ε επόκελνο/ε θαη αθνινπζείηαη ζεηξηαθά ε ίδηα δηαδηθαζία.  

Δ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΗΣΖΔΩΝ 

i) Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεωλ 

1. Όζνη επηκνξθωηέο έρνπλ ήδε εληαρζεί ζην Μεηξών ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο θαηά ην ζρνιηθό έηνο 

2012-2013 θαη ζέινπλ λα θάλνπλ αιιαγέο ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη πξνζζήθεο κόλν λέωλ 

πξνζόληωλ πνπ πξόθεηηαη λα κνξηνδνηεζνύλ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ: 

1) Σελ ειεθηξνληθή αίηεζε - δήισζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο http://pek.koz.sch.gr. 

2) Να θαηαζέζνπλ απηνπξνζώπσο ή λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά ηελ αίηεζε – δήισζε πνπ 

ζα έρνπλ παξαιάβεη πξσηνθνιιεκέλε από ην ΠΔΚ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κεηά 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηα επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα 

έρνπλ ελδερνκέλσο δειώζεη, κέρξη θαη ηε Γεπηέξα, 24/02/2014 (Ζκεξνκελία 

Σαρπδξνκείνπ). 

3) Ζ δπλαηόηεηα ππνβνιήο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζα θιείζεη ηε Γεπηέξα 24/02/2014 ζηηο 

14:00. 

2. Οη ελδηαθεξόκελνη/λεο γηα λα εληαρζνύλ ζην Μεηξών Δπηκνξθωηώλ/ηξηώλ γηα πξώηε θνξά 

κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε - δήισζε πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΠΔΚ Κνδάλεο http://pek.koz.sch.gr σο ηε Γεπηέξα 24/02/2014 ζηηο 14:00. Παξάιιεια νθείινπλ λα 
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θαηαζέζνπλ απηνπξνζώπσο ή λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά κέρξη ηε Γεπηέξα 24/02/2014 

(Ζκεξνκελία Σαρπδξνκείνπ) θάθειν ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δήισζαλ ζηελ 

ειεθηξνληθή αίηεζε – δήισζε ηνπο, καδί κε ηελ αίηεζε - δήισζε πνπ ζα παξαιάβνπλ 

πξσηνθνιιεκέλε από ην ΠΔΚ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά λα είλαη επηθπξσκέλα. Δηδηθά ην ζπγγξαθηθό έξγν κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD, DVD). 

4. Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε απνζηνιήο 

ΠΔΚ ΚΟΕΑΝΖ 

Σ.Θ. 301 

50100 ΚΟΕΑΝΖ 

5. Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαζώο θαη εθείλεο πνπ ζα 

ππνβιεζνύλ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν εθηόο από απηόλ πνπ πεξηγξάθεθε δε ζα ιεθζνύλ ππόςε. 

Οη ελδηαθεξόκελνη/λεο κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ην ΠΔΚ Κνδάλεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

pekkoz@sch.gr. 

ii) Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο αηηήζεωλ θαη έληαμε ζην Μεηξών Δπηκνξθωηώλ/ηξηώλ 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ επηκνξθσηώλ/ηξηώλ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην Μεηξών Δπηκνξθσηώλ/ηξηώλ ζα 

γίλεη σο αθνινύζσο: 

1. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

θαθέισλ ησλ επηκνξθσηώλ/ηξηώλ γίλεηαη εμέηαζε ησλ ππνςεθηνηήησλ από ην πληνληζηηθό 

πκβνύιην ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο. 

2. Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο από ην πληνληζηηθό πκβνύιην πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηάδηα: 

 Αμηνιόγεζε θαη κνξηνδόηεζε ησλ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 

έρνπλ ππνβάιεη νη ππνςήθηνη/εο. 

 Καηάξηηζε πξνζσξηλνύ αμηνινγηθνύ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

θαηάηαμεο αλά ζεκαηηθή ελόηεηα θαη αλάξηεζε ηνπ πξνζσξηλνύ πίλαθα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΠΔΚ Κνδάλεο [http://pek.koz.sch.gr]. 

 Τπνβνιή ελζηάζεσλ από ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/εο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (03) 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ πξνζσξηλνύ πίλαθα ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΠΔΚ. 

 Δμέηαζε ελζηάζεσλ, θαηάξηηζε νξηζηηθνύ πίλαθα ησλ επηκνξθσηώλ/ηξηώλ αλά ζεκαηηθή 

ελόηεηα θαη αλάξηεζε ηνπ νξηζηηθνύ πίλαθα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΔΚ. 

 

 Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΔΚ Κνδάλεο 

 

 

 

 Κσλζηαληίλνο Νηίλαο 

 Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
 

1. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

2. Η.Δ.Π. 

3. Α.Δ.Η. 

4. Σ.Δ.Η. 

5. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

6. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΗΑ ΣΩΝ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ) 

7. ΥΟΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΛΖ ΣΖ ΥΩΡΑ (ΓΗΑ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ 

ΣΟΤ) 

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ


