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των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης)

ΚΟΙΝ : Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Θέμα: «Πρόσκληση για τον ορισμό των σχολικών μονάδων για την πιλοτική εφαρμογή των 
«Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2020-2021»

Σχετ.:  1. Το άρθρο 1 του  ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111) 
            2. Την με αρ.  31/18-06-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Βάσει του άρθρου 1 του Ν. 4692/12-06-2020 (ΦΕΚ 111, Α΄) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες 
διατάξεις» καλούνται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ορίσουν τις 
πιλοτικές σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Πιλοτική εφαρμογή 
Προβλέπεται δράση για την πιλοτική εφαρμογή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση 

με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» η οποία συνίσταται στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων 
στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Σκοπός των 
θεματικών κύκλων είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας των ήπιων δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων ζωής και 
δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στην διδακτική και παιδαγωγική μεθοδολογία και σε συνάφεια με το 
όλο πρόγραμμα σπουδών.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή θα ερευνηθεί η ένταξη των νέων θεματικών κύκλων, θα εξεταστούν το 
ωρολόγιο πρόγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους 
δύναται να ανατίθεται η διδασκαλία των νέων θεματικών κύκλων και ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των 
μαθητών και κάθε άλλο θέμα σχετικό. Η πιλοτική εφαρμογή συνοδεύεται από επιμορφωτικές δράσεις.

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης και την αποτίμησή της, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί ως προς την εισαγωγή ή μη των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, ή άλλως τη διενέργεια ή 
μη νέας πιλοτικής δράσης.

2. Κριτήρια πιλοτικών σχολείων
Το δείγμα των σχολικών μονάδων που θα αποτελέσει το πεδίο της πιλοτικής εφαρμογής ορίζεται ότι 

θα αποτελείται  (κατά το μέγιστο) από 58 νηπιαγωγεία, 58 δημοτικά, 58 γυμνάσια και τα Πρότυπα και 
Πειραματικά νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια.

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:genikidiefsp@minedu.gov.gr
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Το δείγμα των πιλοτικών σχολικών μονάδων θα πληροί τα κάτωθι κριτήρια ως εξής: 
- η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, ώστε να αντιπροσωπεύεται όλη η επικράτεια, 
- η αντιπροσώπευση σχολείων με διαφορετική δυναμικότητα ως προς τον αριθμό των 
μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών.

3. Διαδικασία

3.1. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του 
συνημμένου πίνακα, καλούνται να ορίσουν: 
- ένα Νηπιαγωγείο, 
- ένα Δημοτικό Σχολείο και 
- τα Πειραματικά σχολεία, εφ’ όσον υπάρχουν, της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Επισημαίνεται, ότι τα Νηπιαγωγεία που θα επιλεγούν για την πιλοτική δράση με θέμα «Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων», δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ταυτίζονται με τα Νηπιαγωγεία στα οποία θα εφαρμοστεί 
δράση για την πιλοτική εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας.

3.2. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την κάτωθι κατανομή, 
καλούνται να ορίσουν ένα Γυμνάσιο και, εφόσον υπάρχουν, τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια της 
περιοχής αρμοδιότητάς τους.

3.3. Οι Διευθύνσεις δηλώνουν τις πιλοτικές σχολικές μονάδες στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα στην 
παρακάτω διεύθυνση (https://www.iep.edu.gr/services/skill_labs/schoolselect/login.php), ως την Τρίτη 30 
Ιουνίου 2020, και ώρα 15.00.

Η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί κατά τον ως άνω υποδεικνυόμενο τρόπο, ώστε οι σχολικές 
μονάδες που θα επιλεγούν να ορισθούν με Υπουργική Απόφαση.

Πληροφορίες Υποβάθρου: http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/  
Υποστήριξη: https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?tp=46/ 

Κατόπιν των ανωτέρω, συστήνεται οι σχολικές μονάδες να ακολουθούν ενδεικτικά την εξής περιγραφή:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΡΑΜΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΕΒΡΟΥ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο, αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Α’ ΑΘΗΝΑΣ 
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό, ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους, ένα διαπολιτισμικό ή 

https://www.iep.edu.gr/services/skill_labs/schoolselect/login.php
http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/
https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?tp=46/
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ειδικό 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Β' ΑΘΗΝΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΣΑΜΟΥ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΧΙΟΥ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΗΛΕΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΡΤΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΙΛΚΙΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΛΛΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΙΕΡΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
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ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο απομακρυσμένης μη αστικής περιοχής αρμοδιότητας τους

                                                                                                    Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΟΦΙΑ  ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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Εσωτερική Διανομή:  
 Γρ. Υφυπουργού, κυρίας Σ. Ζαχαράκη
 Γρ. Γενικής Γραμματέως Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.Ε., κυρίας Α. Γκίκα
 Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.  
 Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήματα Α’ & Β’
 Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήματα Α’ & Β’
 Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήματα Α’ & Β’
 Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
 Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
 Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
 Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
 ΓΕΠΟ
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