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ΘΕΜΑ: Απολογισμός των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Δράσεων Υπεύθυνων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών
Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Α΄ Φάση

Σας πληροφορούμε ότι για το τρέχον σχολικό έτος ο Απολογισμός των Προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων και δράσεων Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας,
Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην Α’
Φάση με καταληκτική ημερομηνία αποστολής στοιχείων τη 10η Ιουλίου 2020 και στη Β΄ Φάση με
καταληκτική ημερομηνία αποστολής στοιχείων την 23η Νοεμβρίου 2020.
Ειδικότερα:
Ενόψει της λήξης του σχολικού έτους 2019-2020 και δυνάμει της με αρ. πρωτ. 79827/ΓΔ4/24-062020 εγκυκλίου με θέμα: «Επέκταση χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) του
διδακτικού έτους 2019-2020», παρακαλούμε τις Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ της χώρας, δια των
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από CHRYSOULA
BAKA
Ημερομηνία:
2020.06.24

Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών
Δραστηριοτήτων, για τη συγκέντρωση των αρχείων απολογισμού - Α΄ Φάση των (α)
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (συνημμένα 1,2,3) και (β) Δράσεων Υπευθύνων
(συνημμένο 4) που υλοποιήθηκαν κατά το τρέχον διδακτικό έτος στις σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.
αρμοδιότητάς τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ./Σ.Δ.
Α. Ενέργειες Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών
Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων
Οι Υπεύθυνοι Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ./Σ.Δ., κατόπιν επικοινωνίας με τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς
τους, προβαίνουν στις εξής ενέργειες:
 Οι Υπεύθυνοι/ες Π.Ε. συμπληρώνουν το 1ο και 4ο συνημμένο αρχείο.
 Οι Υπεύθυνοι/ες Α.Υ. συμπληρώνουν το 2ο και 4ο συνημμένο αρχείο.
 Οι Υπεύθυνοι/ες Π.Θ. συμπληρώνουν το 3ο και 4ο συνημμένο αρχείο.
 Οι Υπεύθυνοι/ες Σ.Δ. συμπληρώνουν και τα 4 (τέσσερα) συνημμένα αρχεία.
Επισημαίνεται ότι στη στήλη M «Ολοκλήρωση Προγράμματος» των συνημμένων αρχείων
δηλώνεται η ολοκλήρωση ή μη του προγράμματος έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους,
επιλέγοντας στο σχετικό πεδίο «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ».

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών
Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τα συνημμένα προς
συμπλήρωση αρχεία του Υ.ΠΑΙ.Θ για τη συγκέντρωση των απολογιστικών στοιχείων, χωρίς δικές
τους τροποποιήσεις ή παρεμβάσεις στα αναγραφόμενα (π.χ. να μην τροποποιούνται οι θεματικές,
να μην προστίθενται/αφαιρούνται στήλες/πεδία κτλ) .

Β. Ενέργειες Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν τα ως άνω αρχεία
στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι:
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Σε ό,τι αφορά τις δράσεις των Υπευθύνων (ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ ή ΣΔ), οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. και
Δ.Ε. αποτυπώνουν τις δράσεις τους στο συνημμένο συγκεντρωτικό αρχείο (συν. 4), σε ξεχωριστό
φύλλο ανά Υπεύθυνο/η ΠΕ ή ΑΥ ή ΠΘ/ΣΔ και ονομάζουν το αρχείο όπως στο παράδειγμα: ΠΕ Α΄
ΑΘΗΝΑΣ_ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ.
Γ. Ενέργειες Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
1. Αποτυπώνουν τα στοιχεία των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. αρμοδιότητάς τους
συγκεντρωτικά στα συνημμένα αρχεία excel.
2.

Αποθηκεύουν και ονομάζουν το κάθε αρχείο ανά περίπτωση, όπως στο ακόλουθο
παράδειγμα: ΠΔΕ Αττικής_ΠΕ, ΠΔΕ Αττικής_ΑΥ, ΠΔΕ Αττικής_ΠΘ ή ΠΔΕ Αττικής_ΣΔ .

3. Αποστέλλουν ηλεκτρονικά τους συγκεντρωτικούς τελικούς πίνακες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση disedu@minedu.gov.gr της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και
Εκπαίδευσης για την Αειφορία με την ένδειξη «Απολογισμός ΠΣΔ_Α΄ Φάση_ΠΔΕ …………..»
έως την Παρασκευή 10/07/2020.
Επισημαίνεται ότι τα αρχεία που αφορούν στις δράσεις των Υπευθύνων (ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ, ΣΔ)
αποστέλλονται χωρίς επεξεργασία, όπως ακριβώς έχουν σταλεί από τις Διευθύνσεις ΠΕ και
ΔΕ (δηλαδή ένα αρχείο για κάθε Διεύθυνση Π.Ε. ή Δ.Ε. ξεχωριστά).

Αναφορικά με τη Β΄ Φάση Απολογισμού, η οποία θα αφορά αποκλειστικά στα Προγράμματα
Σχολικών Δραστηριοτήτων για τα οποία επεκτάθηκε ο χρόνος υλοποίησής τους και μπορούν να
ολοκληρωθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.
Συνημμένα: Ένας (1) ηλεκτρονικός φάκελος (.zip) που περιλαμβάνει τα εξής αρχεία:
1. Απολογισμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2019-20.xls
2. Απολογισμός Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2019-2020.xls
3. Απολογισμός Πολιτιστικών Προγραμμάτων 2019-2020.xls
4. Απολογισμός Δράσης Υπευθύνων Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ, Σ.Δ. 2019-20.xls

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήματα Α, Β΄ και Γ΄, Δ΄

3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Οδηγίες συμπλήρωσης του αρχείου απολογισμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Για την ορθή καταχώριση των στοιχείων στους συνημμένους πίνακες, παρακαλείσθε να λάβετε
υπόψη τις παρακάτω οδηγίες:
1. Στις στήλες: B «ΠΔΕ», C «Διεύθυνση Εκπαίδευσης», E «Τύπος σχολικής μονάδας», H
«Θεματική ενότητα προγράμματος», I «Αριθμός μαθητών/τριών», J «Αριθμός
μαθητών/τριών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης», K «Αριθμός εκπαιδευτικών», L «Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν
μόνο σε αυτό το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», M «Ολοκλήρωση
προγράμματος», N «Διάρκεια προγράμματος», O «Παρουσίαση προγράμματος», P
«Αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών/τριών», Q «Αριθμός επισκέψεων ειδικών
στο σχολείο» R «Ενημέρωση/επίσκεψη Υπεύθυνου/ης Π.Ε./Σ.Δ. στο σχολείο», S
«Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε ΚΠΕ», Τ «Συμμετοχή σε Θεματικό Δίκτυο» έχουν
δημιουργηθεί λίστες με τα προς επιλογή στοιχεία.
Ως εκ τούτου, αρκεί να επιλέξετε μία απάντηση από τις αναπτυσσόμενες λίστες.
2. Στη στήλη D «Κωδικός σχολικής μονάδας» καταχωρίζετε τον επταψήφιο κωδικό ΥΠΑΙΘ του
σχολείου (π.χ. 9520672).
3. Στη στήλη F «Ονομασία σχολικής μονάδας» καταχωρίζετε την επωνυμία του σχολείου, όπως
αυτή είναι καταγεγραμμένη στο πληροφοριακό σύστημα Myschool.
4. Εφιστάται η προσοχή σας στα εξής:
α. Στη στήλη I «Αριθμός μαθητών/τριών» καταχωρίζετε τον συνολικό αριθμό
μαθητών/τριών που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το αν οι
ίδιοι/ες μαθητές/τριες συμμετείχαν και σε άλλα προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
β. Στη στήλη J «Αριθμός μαθητών/τριών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» καταχωρίζεται ο αριθμός των μαθητών/τριών που
συμμετείχε αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (για παράδειγμα, αν 50 μαθητές/τριες συμμετείχαν στο πρόγραμμα και οι 20
από αυτούς συμμετείχαν και σε άλλο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τότε στη
στήλη J συμπληρώνετε 30).
γ. Στη στήλη K «Αριθμός εκπαιδευτικών» καταχωρίζετε τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών
που υλοποίησαν το πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι/ες εκπαιδευτικοί
υλοποίησαν και άλλα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
δ. Στη στήλη L «Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» καταχωρίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που
υλοποίησε αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
5. Οι Υπεύθυνοι/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν και καταχωρίζουν τα
στοιχεία που αποστέλλονται από τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους στο συνημμένο
αρχείο 1 (1. Απολογισμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2019-20.xls).
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Β. Οδηγίες συμπλήρωσης του αρχείου απολογισμού Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
Για την ορθή καταχώριση των στοιχείων στους συνημμένους πίνακες, παρακαλείσθε να λάβετε
υπόψη τις παρακάτω οδηγίες:
1. Στις στήλες: B «ΠΔΕ», C «Διεύθυνση Εκπαίδευσης», D «Τύπος σχολικής μονάδας», H
«Θεματική ενότητα προγράμματος», I «Αριθμός μαθητών/τριών», J «Αριθμός
μαθητών/τριών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας», K «Αριθμός
εκπαιδευτικών», L «Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα
Αγωγής Υγείας», M «Ολοκλήρωση προγράμματος», N «Διάρκεια προγράμματος», O
«Παρουσίαση προγράμματος», P «Αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών/τριών», Q
«Αριθμός επισκέψεων ειδικών στο σχολείο» R «Ενημέρωση/επίσκεψη Υπεύθυνου/ης
Α.Υ./Σ.Δ. στο σχολείο», S «Συμμετοχή σε θεματικό δίκτυο», U «Συνεργασία με φορείς» και
AA «Χρησιμοποιήθηκε εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ εκπαιδευτικό υλικό», έχουν δημιουργηθεί
λίστες με τα προς επιλογή στοιχεία. Ως εκ τούτου, αρκεί να επιλέξετε μία απάντηση από τις
αναπτυσσόμενες λίστες.
2. Στη στήλη E «Κωδικός σχολικής μονάδας» καταχωρίζετε τον επταψήφιο κωδικό ΥΠΑΙΘ του
σχολείου (π.χ. 9520672).
3. Στη στήλη F «Ονομασία σχολικής μονάδας» καταχωρίζετε την επωνυμία του σχολείου, όπως
αυτή είναι καταγεγραμμένη στο πληροφοριακό σύστημα Myschool.
4. Εφιστάται η προσοχή σας στα εξής:
α. Στη στήλη I «Αριθμός μαθητών/τριών» καταχωρίζετε τον συνολικό αριθμό
μαθητών/τριών που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το αν οι
ίδιοι/ες μαθητές/τριες συμμετείχαν και σε άλλα προγράμματα Αγωγής Υγείας.
β. Στη στήλη J «Αριθμός μαθητών/τριών που συμμετέχουν μόνον σε αυτό το πρόγραμμα
Αγωγής Υγείας» καταχωρίζεται ο αριθμός των μαθητών/τριών που συμμετείχε
αποκλειστικά και μόνον στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (για παράδειγμα,
αν 50 μαθητές/τριες συμμετείχαν στο πρόγραμμα και οι 20 από αυτούς/ες συμμετείχαν και
σε άλλο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, τότε στη στήλη J συμπληρώνετε 30).
γ. Στη στήλη K «Αριθμός εκπαιδευτικών» καταχωρίζετε τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών
που υλοποίησαν το πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί υλοποίησαν
και άλλα προγράμματα Αγωγής Υγείας.
δ. Στη στήλη L «Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν μόνον σε αυτό το πρόγραμμα
Αγωγής Υγείας» καταχωρίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υλοποίησε
αποκλειστικά και μόνον το συγκεκριμένο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας.
5. Σε περίπτωση συνεργασίας των σχολικών μονάδων με φορέα/φορείς για την υλοποίηση του
προγράμματος, συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία στις στήλες V, W, X, Y και Z ανάλογα με
τον αριθμό των φορέων με τους οποίους συνεργάστηκαν (σε κάθε στήλη καταχωρίζεται
ένας φορέας και σε περίπτωση που ο αριθμός των φορέων είναι μικρότερος του πέντε (5),
οι αντίστοιχες στήλες παραμένουν κενές). Η απάντησή σας θα πρέπει να έχει τη μορφή
«τύπος-επωνυμία φορέα» (π.χ. Α.Ε.Ι.-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
6. Οι Υπεύθυνοι/ες Αγωγής Υγείας συγκεντρώνουν και καταχωρίζουν τα στοιχεία που
αποστέλλονται από τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους στο συνημμένο αρχείο 2 (2.
Απολογισμός Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2019-20.xls).
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Γ. Οδηγίες συμπλήρωσης του αρχείου απολογισμού Πολιτιστικών Προγραμμάτων
Για την ορθή καταχώριση των στοιχείων στους συνημμένους πίνακες, παρακαλείσθε να λάβετε
υπόψη τις παρακάτω οδηγίες:
1. Στις στήλες: B «ΠΔΕ», C «Διεύθυνση Εκπαίδευσης», D «Τύπος σχολικής μονάδας», H
«Θεματική ενότητα προγράμματος», I «Αριθμός μαθητών/τριών», J «Αριθμός
μαθητών/τριών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το Πολιτιστικό πρόγραμμα», K «Αριθμός
εκπαιδευτικών», L «Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το Πολιτιστικό
πρόγραμμα», M «Ολοκλήρωση προγράμματος», N «Διάρκεια προγράμματος», O
«Παρουσίαση προγράμματος», P «Αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών/τριών», Q
«Αριθμός επισκέψεων ειδικών στο σχολείο» R «Ενημέρωση/επίσκεψη Υπεύθυνου/ης
Π.Θ./Σ.Δ. στο σχολείο», S «Συμμετοχή σε θεματικό δίκτυο», U «Συνεργασία με φορείς» και
AA «Χρησιμοποιήθηκε εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ εκπαιδευτικό υλικό», έχουν
δημιουργηθεί λίστες με τα προς επιλογή στοιχεία. Ως εκ τούτου, αρκεί να επιλέξετε μία
απάντηση από τις αναπτυσσόμενες λίστες.
2. Στη στήλη E «Κωδικός σχολικής μονάδας» καταχωρίζετε τον επταψήφιο κωδικό ΥΠΑΙΘ του
σχολείου (π.χ. 9520672).
3. Στη στήλη F «Ονομασία σχολικής μονάδας» καταχωρίζετε την επωνυμία του σχολείου, όπως
αυτή είναι καταγεγραμμένη στο πληροφοριακό σύστημα Myschool.
4. Εφιστάται η προσοχή σας στα εξής:
α. Στη στήλη I «Αριθμός μαθητών/τριών» καταχωρίζετε τον συνολικό αριθμό
μαθητών/τριών που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το αν οι
ίδιοι/ες μαθητές/τριες συμμετείχαν και σε άλλα Πολιτιστικά προγράμματα.
β. Στη στήλη J «Αριθμός μαθητών/τριών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το Πολιτιστικό
πρόγραμμα» καταχωρίζεται ο αριθμός των μαθητών/τριών που συμμετείχε αποκλειστικά
και μόνο στο συγκεκριμένο Πολιτιστικό πρόγραμμα (για παράδειγμα, αν 50 μαθητές/τριες
συμμετείχαν στο πρόγραμμα και οι 20 από αυτούς συμμετείχαν και σε άλλο Πολιτιστικό,
τότε στη στήλη J συμπληρώνετε 30).
γ. Στη στήλη K «Αριθμός εκπαιδευτικών» καταχωρίζετε τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών
που υλοποίησαν το πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι/ες εκπαιδευτικοί
υλοποίησαν και άλλα Πολιτιστικά προγράμματα.
δ. Στη στήλη L «Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το Πολιτιστικό
πρόγραμμα» καταχωρίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υλοποίησε αποκλειστικά
και μόνο το συγκεκριμένο Πολιτιστικό πρόγραμμα.
5. Σε περίπτωση συνεργασίας των σχολικών μονάδων με φορέα/φορείς για την υλοποίηση του
προγράμματος, συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία στις στήλες V, W, X, Y και Z ανάλογα με
τον αριθμό των φορέων με τους οποίους συνεργάστηκαν (σε κάθε στήλη καταχωρίζεται
ένας φορέας και σε περίπτωση που ο αριθμός των φορέων είναι μικρότερος του πέντε (5),
οι αντίστοιχες στήλες παραμένουν κενές). Η απάντησή σας θα πρέπει να έχει τη μορφή
«τύπος-επωνυμία φορέα» (π.χ. Δημόσιος Οργανισμός-Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς).
6. Οι Υπεύθυνοι/ες Πολιτιστικών Θεμάτων συγκεντρώνουν και καταχωρίζουν τα στοιχεία που
αποστέλλονται από τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους στο συνημμένο αρχείο 3 (3.
Απολογισμός Πολιτιστικών Προγραμμάτων 2019-20.xls).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
1

Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας &
Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας

pde@sch.gr

2

Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας
Εκπαίδευσης της χώρας

dipe@sch.gr
dide@sch.gr

3

Υπεύθυνους/ες:
-Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
-Αγωγής Υγείας (Α.Υ.)
-Πολιτιστικών Θεμάτων (Π.Θ.)
-Σχολικών Δραστηριοτήτων (Σ.Δ.)
(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)

7

