
 
 

 
 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 
 
 
 
 Ακινα, 22/12/2020 
 
Αριθμ. Πρωτ.:Φ34,1/19746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Θζμα:  «Πρόςκληςη υποβολήσ αιτήςεων αποφοίτων των τμημάτων μαθητείασ και εκπαιδευτικών για 

ςυμμετοχή ςτο Προπαραςκευαςτικό Πρόγραμμα Πιςτοποίηςησ Αποφοίτων  των Φάςεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του 

“Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξησ Μαθητείασ” των ΕΠΑ.Λ., καθώσ και των Πιλοτικών Σάξεων μαθητείασ ςτην 

Π.Δ.Ε. Αττικήσ» 

 

 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1. του Ν. 2986/2002 «Οργάνωςθ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικϊν, επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ24), όπωσ ιςχφει 

2. του Νόμου 4186/2013 (Αϋ 193) «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ», και ιδίωσ των άρκρων 7, 9, 10, 46 όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν 

3. τθσ υπ’αρικμ.Φ11/97153/Δ4 /13-06-2018 (Βϋ2230) Απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων «Εφαρμογι του Προπαραςκευαςτικοφ Προγράμματοσ Πιςτοποίθςθσ Αποφοίτων του 

Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξθσ Μακθτείασ» 

4. τθσ υπ’ αρικμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων «Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ» 

5. τθσ υπ’ αρικμ. Φ9/137984/ΓΓ4/06-09-2019 (Βϋ3459) Απόφαςθσ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων «Οργάνωςθ και λειτουργία τμθμάτων “Μεταλυκειακοφ ζτουσ - τάξθσ μακθτείασ” των 

αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπωσ ιςχφει 

6. τθσ υπ’ αρικμ. Φ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019 (Βϋ3892) Κ.Τ.A. των Τπουργϊν Παιδείασ  και Θρθςκευμάτων 

– Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων – Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – Τγείασ «Τλοποίθςθ 

Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Σάξθ Μακθτείασ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Παιδείασ  και Θρθςκευμάτων» 

7. τθσ υπ’ αρ. 26385/16-02-2017 (B’491) ΚΤΑ «Πλαίςιο Ποιότθτασ Μακθτείασ», όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει 

8. τθσ με αρ. πρωτ. 9606/21-3-2017 Απόφαςθσ «Ζνταξθ τθσ Πράξθσ “Μακθτεία ΕΠΑΛ, ΕΚ και ΙΕΚ” με 

κωδικό ΟΠ 5005892 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ 

και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020”», κακϊσ και το εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίο τθσ ανωτζρω Πράξθσ και 

των Τποζργων αυτισ, όπωσ τροποποιείται και ιςχφει 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 
 
Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα 15-17 
Σ.Κ. – Πόλθ : 11521 - Ακινα 
Ιςτοςελίδα : https://pdeattikis.gr 
Email  : mail@attik.pde.sch.gr 
Πλθροφορίεσ     : Αικατερίνθ Καραντηι 
Σθλζφωνο          : 2106464193  
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9. του λοιποφ κεςμικοφ πλαιςίου που αφορά ςε κζματα του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθσ Μακθτείασ και 

ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

(https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias).  

 

 

Η Περιφερειακή Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ  

Αττικήσ 

καλεί για υποβολι αιτιςεων ςτο Προπαραςκευαςτικό Πρόγραμμα Πιςτοποίθςθσ Αποφοίτων των Φάςεων Α’,  

Β’, Γϋ και Δϋ του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθσ Μακθτείασ», κακϊσ και των Πιλοτικϊν Σάξεων Μακθτείασ τουσ 

παρακάτω: 

 

Α) τουσ απόφοιτουσ,  οι οποίοι ζχουν ολοκλθρϊςει το «Μεταλυκειακό Ζτοσ – Σάξθ Μακθτείασ» τθσ Α’ φάςθσ 

(ζναρξθ 3/2017), κακϊσ και των Πιλοτικϊν Σάξεων Μακθτείασ (ζναρξθ 5/2016 και 1/2017),  ζχουν λάβει τθ  

Βεβαίωςθσ Παρακολοφκθςθσ Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξθσ Μακθτείασ και δεν ζχουν παρακολουκιςει το 

ςχετικό Προπαραςκευαςτικό Πρόγραμμα Πιςτοποίθςθσ ςε μία από τισ παρακάτω ειδικότθτεσ: 

 

1. «Τπάλληλοσ Διοίκηςησ και Οικονομικών Τπηρεςιών»  

2. «Σεχνικόσ Φυτικήσ Παραγωγήσ»  

3. «χεδιαςτήσ Δομικών  Ζργων και Γεωπληροφορικήσ»  

4. «Σεχνικόσ Οχημάτων»  

5. «Σεχνικόσ Ηλεκτρολογικών υςτημάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων»  

6. «Σεχνικόσ Εφαρμογών Πληροφορικήσ»  

7. «Βοηθόσ Νοςηλευτή»  

8. «φγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Σάξη Μαθητείασ)  

9. «Σεχνικόσ Ηλεκτρολογικών υςτημάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων» (Πιλοτική Σάξη Μαθητείασ)  

10. «Ηλεκτρολογικζσ Εγκαταςτάςεισ» (Πιλοτική Σάξη Μαθητείασ) 

 

Β) τουσ απόφοιτουσ, οι οποίοι ζχουν ολοκλθρϊςει το Μεταλυκειακό Ζτοσ – Σάξθ Μακθτείασ τθσ Β’ φάςθσ 

(ζναρξθ 10/2017 ι 12/2017),    ζχουν λάβει τθ  Βεβαίωςθσ Παρακολοφκθςθσ Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξθσ 

Μακθτείασ και δεν ζχουν παρακολουκιςει το ςχετικό Προπαραςκευαςτικό Πρόγραμμα Πιςτοποίθςθσ ςε μία 

από τισ παρακάτω ειδικότθτεσ: 

 

1. «Σεχνικόσ Σεχνολογίασ Σροφίμων και Ποτών» 

2. «Τπάλληλοσ Σουριςτικών Επιχειρήςεων» 

3. «Γραφικών Σεχνών» 

4. «Σεχνικόσ Ηλεκτρονικών και Τπολογιςτικών υςτημάτων, Εγκαταςτάςεων, Δικτφων και 

Σηλεπικοινωνιών» 

5. «Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων Ψφξησ, Αεριςμοφ και Κλιματιςμοφ» 

6. «Βοηθόσ Ιατρικών Εργαςτηρίων» 

7. «Βοηθόσ Βρεφονηπιοκόμων» 

8. «Αιςθητικήσ Σζχνησ» 

9. «Βοηθόσ Φυςικοθεραπευτή» 

10. «Τπάλληλοσ Διοίκηςησ και Οικονομικών Τπηρεςιών»  

11. «Σεχνικόσ Φυτικήσ Παραγωγήσ»  

12. «χεδιαςτήσ Δομικών  Ζργων και Γεωπληροφορικήσ»  

13. «Σεχνικόσ Οχημάτων»  

14. «Σεχνικόσ Ηλεκτρολογικών υςτημάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων»  

ΑΔΑ: 6ΤΕΚ46ΜΤΛΗ-ΟΔΖ



 
 

15. «Σεχνικόσ Εφαρμογών Πληροφορικήσ» 

16. «Βοηθόσ Νοςηλευτή» 

 

Γ) τουσ απόφοιτουσ, οι οποίοι ζχουν ολοκλθρϊςει το Μεταλυκειακό Ζτοσ – Σάξθ Μακθτείασ τθσ Γ’ φάςθσ  

(ζναρξθ 10/2018) και ζχουν λάβει τθ  Βεβαίωςθσ Παρακολοφκθςθσ Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξθ Μακθτείασ 

ςε μία από τισ παρακάτω ειδικότθτεσ: 

 

1. «Σεχνικόσ Σεχνολογίασ Σροφίμων και Ποτών»  

2. «Τπάλληλοσ Σουριςτικών Επιχειρήςεων»  

3. «Γραφικών Σεχνών»  

4. «Σεχνικόσ Ηλεκτρονικών και Τπολογιςτικών υςτημάτων, Εγκαταςτάςεων, Δικτφων και 

Σηλεπικοινωνιών»  

5. «Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων Ψφξησ, Αεριςμοφ και Κλιματιςμοφ»  

6. «Βοηθόσ Ιατρικών –Βιολογικών Εργαςτηρίων» 

7. «Βοηθόσ Βρεφονηπιοκόμων» 

8. «Αιςθητικήσ Σζχνησ»  

9. «Βοηθόσ Φυςικοθεραπευτή»  

10. «Τπάλληλοσ Διοίκηςησ και Οικονομικών Τπηρεςιών»  

11. «Σεχνικόσ Φυτικήσ Παραγωγήσ»  

12.  «Σεχνικόσ Δομικών Ζργων και Γεωπληροφορικήσ»  

13. «Σεχνικόσ Οχημάτων» 

14. «Σεχνικόσ Ηλεκτρολογικών υςτημάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων»  

15.  «Σεχνικόσ Εφαρμογών Πληροφορικήσ»  

16. «Βοηθόσ Νοςηλευτή»  

17. «υντήρηςησ Ζργων Σζχνησ – Αποκατάςταςησ»  

18. «Σεχνικόσ Μηχανολογικών Εγκαταςτάςεων και Καταςκευών»  

19. «Σεχνικόσ Η/Τ και Δικτφων Η/Τ» 

20. «Κομμωτικήσ Σζχνησ» 

21. «Βοηθόσ Φαρμακείου»   

 

Δ) τουσ απόφοιτουσ, οι οποίοι ζχουν ολοκλθρϊςει το Μεταλυκειακό Ζτοσ – Σάξθ Μακθτείασ τθσ Δ’ φάςθσ 

(ζναρξθ 10/2019 ι 11/2019) και ζχουν λάβει τθ  Βεβαίωςθσ Παρακολοφκθςθσ Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξθ 

Μακθτείασ ςε μία από τισ παρακάτω ειδικότθτεσ: 

 

1. «Σεχνικόσ Σεχνολογίασ Σροφίμων και Ποτών»  

2. «Τπάλληλοσ Σουριςτικών Επιχειρήςεων»  

3. «Γραφικών Σεχνών»  

4. «Σεχνικόσ Ηλεκτρονικών και Τπολογιςτικών υςτημάτων, Εγκαταςτάςεων, Δικτφων και 

Σηλεπικοινωνιών»  

5. «Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων Ψφξησ, Αεριςμοφ και Κλιματιςμοφ»  

6. «Βοηθόσ Ιατρικών –Βιολογικών Εργαςτηρίων» 

7. «Βοηθόσ Βρεφονηπιοκόμων» 

8. «Αιςθητικήσ Σζχνησ»  

9. «Βοηθόσ Φυςικοθεραπευτή»  

10. «Τπάλληλοσ Διοίκηςησ και Οικονομικών Τπηρεςιών»  

11. «Σεχνικόσ Φυτικήσ Παραγωγήσ»  
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12. «Σεχνικόσ Δομικών Ζργων και Γεωπληροφορικήσ»  

13. «Σεχνικόσ Οχημάτων» 

14. «Σεχνικόσ Ηλεκτρολογικών υςτημάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων»  

15. «Σεχνικόσ Εφαρμογών Πληροφορικήσ»  

16. «Βοηθόσ Νοςηλευτή»  

17.  «Σεχνικόσ Μηχανολογικών Εγκαταςτάςεων και Καταςκευών»  

18. «Σεχνικόσ Η/Τ και Δικτφων Η/Τ» 

19. «Κομμωτικήσ Σζχνησ» 

20. «Βοηθόσ Φαρμακείου» 

21. Σεχνικόσ Ανθοκομίασ και Αρχιτεκτονικήσ Σοπίου 

22. Τπάλληλοσ Αποθήκησ και υςτημάτων Εφοδιαςμοφ (logistics)   

E) τουσ εκπαιδευτικοφσ  που δίδαξαν ςτισ παραπάνω ειδικότθτεσ ςτο «Μεταλυκειακό Ζτοσ – Σάξθ Μακθτείασ» 

ςτισ Πιλοτικζσ Σάξεισ Μακθτείασ ι  ςτθν Αϋ φάςθ ι ςτθ Βϋ φάςθ ι ςτθν Γ’ φάςθ ι ςτθ Δ’ φάςθ υλοποίθςθσ και 

επικυμοφν να απαςχολθκοφν ωσ επιμορφωτζσ. 

Σα Προπαραςκευαςτικά Προγράμματα Πιςτοποίθςθσ  ςυνολικισ διάρκειασ 35 ωρϊν ζκαςτο, κα 

πραγματοποιθκοφν  ςε επτά εργάςιμεσ θμζρεσ και 5 ϊρεσ ανά θμζρα,  ςε απογευματινό ωράριο ι πρωινό 

ωράριο, εφόςον επιβάλλεται για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ ςτα Ε.Κ. ι ςτα χολικά Εργαςτιρια των ΕΠΑ.Λ., με 

κριτιριο τθν εμπειρία των ςχολικϊν μονάδων ςτθν υλοποίθςθ του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθ Μακθτείασ», 

τθν ετοιμότθτα των εργαςτθρίων, τισ αιτιςεισ των ςυμμετεχόντων αποφοίτων και των επιμορφωτϊν 

εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και τθν μθ παρακϊλυςθ των ςχολικϊν μονάδων. 

Η διεξαγωγι τουσ κα λάβει χϊρα το χρονικό διάςτθμα από Δευτζρα 25-01-2021 ζωσ Σρίτη 02-02-2021.  

 

Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων ςυμμετοχήσ αποφοίτων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν αιτιςεισ από την 07/01/2021 ζωσ την 15/01/2021.  

 

Διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων ςυμμετοχήσ αποφοίτων 

 

Η αίτθςθ κακϊσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθ 

διεφκυνςθ e-mathiteia.minedu.gov.gr, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του 

Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Μακθτείασ.  

 

ημειώνεται ότι: 

 κάθε ενδιαφερόμενοσ κάτοχοσ Βεβαίωςησ Παρακολοφθηςησ Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξησ Μαθητείασ 

ζχει δικαίωμα υποβολήσ μόνο μίασ αίτηςησ ςυμμετοχήσ ςτην Π.Δ.Ε. τησ επιλογήσ του 

 η ςυμμετοχή ςτο Προπαραςκευαςτικό Πρόγραμμα Πιςτοποίηςησ είναι προαιρετική και δεν αποτελεί 

προχπόθεςη για  τη ςυμμετοχή ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίηςησ προςόντων και απόκτηςησ πτυχίου 

Επαγγελματικήσ Ειδικότητασ, Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ επιπζδου 5 που διεξάγονται ετηςίωσ από τον 

ΕΟΠΠΕΠ 

 οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξη Μαθητείασ μποροφν να εγγραφοφν και 

παρακολουθήςουν μόνο μία φορά το Προπαραςκευαςτικό Πρόγραμμα Πιςτοποίηςησ 

 κατά τη διάρκεια του προγράμματοσ η παρακολοφθηςη είναι υποχρεωτική και με την ολοκλήρωςή του 

δεν εκδίδεται βεβαίωςη ςυμμετοχήσ.  
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Προθεςμία Υποβολήσ αιτήςεων επιμορφωτών εκπαιδευτικών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτζσ εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλουν θλεκτρονικά  αιτιςεισ από την 

07/01/2021 ζωσ την 15/01/2021 ςτθ διεφκυνςθ e-mathiteia.minedu.gov.gr, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα 

αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Μακθτείασ. 

 

Διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων εκπαιδευτικών - επιμορφωτών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτζσ εκπαιδευτικοί  υποβάλλουν μαηί με τθν αίτθςθ  βεβαίωςθ προχπθρεςίασ ωσ 

επιμορφωτζσ ςε κζματα μακθτείασ ι βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ ςε κζματα 

μακθτείασ , βεβαίωςθ προχπθρεςίασ ςτθ μακθτεία και  αντίγραφο του πρακτικοφ ςυλλόγου διδαςκόντων με 

τον οριςμό των ανακζςεων ςτθν Α’,  Β’,  Γ’ ι  Δ’  φάςθ υλοποίθςθσ του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξθ 

Μακθτείασ ΕΠΑ.Λ. ι ςτθν Πιλοτικι Σάξθ Μακθτείασ. 

Επιςθμαίνεται ότι από το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 και εφεξισ, μεταξφ των εκπαιδευτικϊν που μποροφν να 

απαςχολθκοφν ςτο Προπαραςκευαςτικό Πρόγραμμα Πιςτοποίθςθσ ωσ επιμορφωτζσ, προθγείται α) ο 

εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ ζχει προχπθρεςία ωσ επιμορφωτισ ςε κζματα μακθτείασ και β) ο εκπαιδευτικόσ, ο 

οποίοσ είναι κάτοχοσ βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ ςε κζματα μακθτείασ, 

διάρκειασ τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) ωρϊν. ε περίπτωςθ που εξαντλθκοφν οι ωσ άνω αιτιςεισ τότε ωσ 

επιμορφωτζσ μποροφν να απαςχολθκοφν οι εκπαιδευτικοί με προχπθρεςία ςτα τμιματα μακθτείασ, με 

κριτιριο επιλογισ το χρόνο προχπθρεςίασ ςτα τμιματα μακθτείασ. 

ε περίπτωςη πολλών αιτήςεων για το ίδιο τμήμα του Προπαραςκευαςτικοφ Προγράμματοσ Πιςτοποίηςησ 

δφναται να οριςτοφν περιςςότεροι του ενόσ επιμορφωτζσ  ανά Π.Π.Π. με καταμεριςμό των 35 ωρών με 

βάςη την προχπηρεςία ςτο Μεταλυκειακό Ζτοσ – Σάξη Μαθητείασ. 

 Γίνονται δεκτζσ βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ βαςιςμζνεσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα myschool, κεωρθμζνεσ 

από τον Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςτθν οποία ανικουν. 

Η αίτθςθ, θ βεβαίωςθ προχπθρεςίασ ι/και παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ και το αντίγραφο 

του πρακτικοφ ςυλλόγου διδαςκόντων υποβάλλονται ηλεκτρονικά  από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτη 

διεφθυνςη e-mathiteia.minedu.gov.gr, ςφμφωνα με τισ οδηγίεσ που θα αναρτηθοφν ςτην ιςτοςελίδα του 

Πληροφοριακοφ υςτήματοσ Μαθητείασ. 

 

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ, με βάςθ τισ αιτιςεισ των αποφοίτων και των εκπαιδευτικϊν-επιμορφωτϊν, 

εγκρίνει τθ λειτουργία των τμθμάτων και κακορίηει τον επιμορφωτι, τον επόπτθ, το χϊρο διεξαγωγισ και τθν 

θμερομθνία ζναρξθσ του τμιματοσ του Προπαραςκευαςτικοφ Προγράμματοσ Πιςτοποίθςθσ. Η ςχετική 

απόφαςη αναρτάται ςτην ιςτοςελίδα τησ Π.Δ.Ε. ςτισ 18/01/2021. 

 

ημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενοσ εκπαιδευτικόσ - επιμορφωτήσ ζχει δικαίωμα υποβολήσ μόνο μίασ 

αίτηςησ ςυμμετοχήσ ανά ειδικότητα τησ μαθητείασ. 

 

Για πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με τθν Π.Δ.Ε. Αττικισ ςτα τθλζφωνα 

2106464193 ι να αποςτζλλετε τα ερωτιματά ςασ ςτο e-mail oum.pde.att@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 
 
 

Δρ Γεώργιοσ Κόςυβασ 

ΑΔΑ: 6ΤΕΚ46ΜΤΛΗ-ΟΔΖ
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