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Εκπαιδευτικοί 

Μαθητές 

Γονείς  

Τοπικοί και άλλοι φορείς 

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων  
καλεί όλα τα σχολεία να υλοποιήσουν δράσεις 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών 

 στις οποίες θα εμπλέκονται κατά το δυνατόν όλα 
τα μέλη της σχολικής κοινότητας 



Οι 14 θεματικοί άξονες δράσεων 
 του Κοινωνικού Σχολείου 

 1. Διατροφή/Ευ-Ζην 

 2. Άθληση 

 3. Ενημέρωση και πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες 

 4. Διαδίκτυο 

 5. Αντιμετώπιση και πρόληψη του χουλιγκανισμού 

 6. Πρόληψη Ατυχημάτων 

 7. Αισθητική Αγωγή 

 8. Ολυμπισμός και Κοινωνία 

 9. Σεξουαλική Αγωγή 

 10. Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 11. Ναρκωτικά 

 12. Αλκοόλ 

 13. Κάπνισμα 

 14. Σχολικός εκφοβισμός 



Το «Κοινωνικό Σχολείο» υλοποιείται από το  ΥΠΑΙΘ 
σε συνεργασία 

 με ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ και άλλους εμπλεκόμενους ΦΟΡΕΙΣ 

 με τα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δημόσιας Τάξης και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 

 Με φορείς, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται λόγω της 
δυναμικής του προγράμματος. 

  Ενδεικτικά αναφέρονται: το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ο 
Σ.Ε.ΓΑ.Σ., η ΕΣΔΥ, το ΙΙΕΑΑ, το Ι.Ψ.Σ.Υ., ο Ο.Κ.Α.Ν.Α., η 
Ε.Ο.Ε., η Δ.Κ.Ο.Ε., το Ινστιτούτο Κοινωνικής και 
Προληπτικής Ιατρικής, η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και 
Αντιμετώπισης του AIDS, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας 
(Μ.Ε.Υ) καθώς επίσης Ολυμπιονίκες και αθλητές 
διαφόρων αθλημάτων. 

 



Συντονιστές δράσεων – Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
 

  ( σύμφωνα με το αριθμ.: Γ.Δ. 58β/1-9-2014 με θέμα : «Εφαρμογή του Προγράμματος 
Κοινωνικού σχολείου στους μαθητές των σχολείων της χώρας» έγγραφο του  Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων)   

  ορίστηκαν 

 Σε κάθε Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης ένας περιφερειακός υπεύθυνος 
συντονισμού της υλοποίησης των δράσεων του «Κοινωνικού Σχολείου» 

  Σε κάθε Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ένας 
υπεύθυνος συντονισμού υλοποίησης των δράσεων του Κοινωνικού 
Σχολείου αντίστοιχα. 

 Οι ανωτέρω υπεύθυνοι συντονισμού των δράσεων των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. έχουν την ευθύνη του 
συντονισμού και της υλοποίησης του προγράμματος του «Κοινωνικού 
Σχολείου» 

 Σημειώνεται ότι σε κάθε έναν από τους εμπλεκόμενους φορείς έχει 
οριστεί επίσης ένας υπεύθυνος εκπρόσωπος του φορέα, ο οποίος και 
θα συνεργάζεται με τους  παραπάνω συντονιστές υλοποίησης των 
δράσεων 



Μια διευκρίνιση 

 i. Οι υπεύθυνοι συντονισμού δράσεων συνεργάζονται 

με τους ορισμένους συντονιστές των επτά 
Υγειονομικών Περιφερειών του Υπουργείου Υγείας, 
ώστε να διευκολύνονται όσοι επαγγελματίες υγείας 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δράσεις από τις 
όμορες με τα σχολεία δομές υγείας. 

 ii. Στην περίπτωση που, εν γνώσει των Συντονιστών, 

φορείς σε τοπικό επίπεδο επιθυμούν να 
συμμετάσχουν με δράση συναφή προς το πρόγραμμα, 
θα εξετάζεται αρμοδίως η δυνατότητα αυτής της 
συμμετοχής 



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
1. Ο υπεύθυνος συντονιστής υλοποίησης των δράσεων του 

«Κοινωνικού Σχολείου» που έχει οριστεί από την Περιφερειακή Δ/νση 
Εκπαίδευσης  

 Έχει αρμοδιότητες που εκτείνονται σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε., Σχολικών μονάδων και τοπικής κοινωνίας.  

 Συνεργάζεται και συνεπικουρείται στο έργο του από τους Προϊσταμένους Ε. και Π. 
Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε., τους Σχολικούς Συμβούλους όλων των ειδικοτήτων, 
τους Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε., τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών 
Δραστηριοτήτων, Υπευθύνους Ομάδων Φυσικής Αγωγής, τους Υπευθύνους 
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και τους Διευθυντές/Προισταμένους των 
σχολικών μονάδων, προκειμένου να υλοποιούνται δράσεις του «Κοινωνικού 
Σχολείου». Συνεργάζεται με τους Συντονιστές όλων των άλλων Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,. Ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τις 
ενέργειές του τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή, 

 Συντάσσει την μηνιαία έκθεση δράσεων και ενημερώνει τις αρμόδιες Δ/νσεις του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και το Γραφείο Υπουργού. 

 Στην Π. Δ. Ε Δυτικής Ελλάδας  υπεύθυνος συντονιστής έχει οριστεί ο  
Προϊστάμενος Ε. και Π. Καθοδήγησης Π.Ε. κ. Θεόδωρος Μπαρής  



 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 2. Οι υπεύθυνοι συντονισμού των δράσεων του «Κοινωνικού Σχολείου» 

αντίστοιχα σε κάθε Δ/νση 
 

  Ο/Η υπεύθυνος συντονισμού των δράσεων σε κάθε Δ/νση Π/βάθμιας και 
Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο συντονισμού δράσεων της 
οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,  

 ενημερώνει για τις δράσεις του «Κοινωνικού Σχολείου» τους 
Διευθυντές/Προϊσταμένους των οικείων σχολικών μονάδων.  

 Κατευθύνει τους φορείς που συμμετέχουν στις δράσεις ώστε να μην υπάρξει 
αλληλοεπικάλυψη δράσεων στα σχολεία και σε συνεργασία με τους λοιπούς 
εμπλεκόμενους (Σχολικούς Συμβούλους, Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας κτλ.) . 
Αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.  

 Υπεύθυνες συντονισμού των δράσεων στις  Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Δυτικής Ελλάδας ορίστηκαν για το σχολικό έτος 2014-15  οι  Σχολικοί Σύμβουλοι : 

 Για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας η  Χρυσώ  Σπυρέλη  

 Για την Π.Ε.  Αχαΐας  η  Ελένη Χαντζου, 

 Για την Π.Ε. Ηλείας η  Σουσάνα Ζαχαροπούλου   

 



 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 3. Κάθε Σχολική Μονάδα ορίζει έναν  συντονιστή δράσεων του 

«Κοινωνικού  
 

 Ορίζεται σε κάθε σχολείο ένας συντονιστής των δράσεων 
για το «Κοινωνικό Σχολείο»  (διευθυντής/ντρια ή άλλος 
εκπαιδευτικός) , υπεύθυνος δηλαδή για τον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση των δράσεων. 

 

 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των 
δράσεων του σχολείου του συμπληρώνοντας φόρμα σε 2 
φάσεις : 

  τέλος Ιανουαρίου 

 τέλος Μαΐου 



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 4. Διευθυντών Σχολείων σε σχέση με το Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων  

 Σχετικά με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων το 
«Κοινωνικό Σχολείο» δίνει ιδιαίτερη σημασία στην 
επιμόρφωση των μελών τους.  

 Οι Διευθυντές των σχολείων είναι υπεύθυνοι για την 
ενημέρωση και ενεργοποίηση των Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων. 

 Με σκοπό τη στήριξη των γονέων των μαθητών καθώς 
και την ενίσχυση των γνώσεων και των ευκαιριών για 
προβληματισμό σε ζητήματα που αφορούν στους 
ανωτέρω θεματικούς άξονες επισημαίνεται ότι στις 
σχολικές μονάδες που λειτουργούν οι Σχολές Γονέων, 
μπορεί να απευθύνεται το σύνολο των γονέων.  



Α. Ποιοι εισηγούνται και ποιοι 
αποφασίζουν  

Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί 

 ή/και ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων εισηγούνται τις 

δράσεις 

 

Ο Σύλλογος διδασκόντων ορίζει 

το χρόνο και το πλαίσιο 

πραγματοποίησης των δράσεων 



Β. Τρεις (3) Προτάσεις για δράσεις  

1η Δυνατότητα:  

Να γίνει συνδυασμός  με την υλοποίηση προγραμμάτων 
Σχολικών Δραστηριοτήτων 

 Να συμπεριληφθούν δηλαδή  δράσεις 
στις τάξεις/τμήματα που θα υλοποιήσουν 
προγράμματα  

Αγωγής υγείας 
Πολιτιστικών θεμάτων 
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 



Τρεις (3) Προτάσεις για δράσεις  

2η   Δυνατότητα:  

Να γίνει συνδυασμός με θέματα του μαθήματος των 
Βιωματικών Δράσεων της Α’ και Β’ Γυμνασίου. 

 Να συμπεριληφθούν δηλαδή  δράσεις 
 που θα αναδεικνύουν πτυχές 

 από τις θεματικές ενότητες 
 του Κοινωνικού Σχολείου 
 μέσα από διαφορετικούς τομείς (ψυχοσυναισθηματικούς, 
πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς) 



3η δυνατότητα 
Μπορούν να εντάξουν τις δράσεις τους 

 και στο πλαίσιο 

 των Παγκόσμιων Ημερών.  



Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος  

 Η Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Προστασίας των 
Προσωπικών Δεδομένων  28 
Ιανουαρίου 

 Ημέρα υγροτόπων RAMSAR, 2 
Φεβρουαρίου 

 Ημέρα κατά του καρκίνου, 4 
Φεβρουαρίου 

 Ημέρα ασφαλούς πλοήγησης 
στο διαδίκτυο, 5 
Φεβρουαρίου 

 Ημέρα ραδιοφώνου, 13 
Φεβρουαρίου 

 Ημέρα της μητρικής γλώσσας, 
21 Φεβρουαρίου 

 

 Ημέρα κατά του 
ενδοσχολικού εκφοβισμού 
και της ενδοσχολικής βίας, 6 
Μαρτίου 

 Ημέρα της γυναίκας, 8 
Μαρτίου  

 Ημέρα του καταναλωτή, 15 
Μαρτίου  

 Ημέρα της ποίησης, 21 
Μαρτίου  

 Ημέρα δασοπονίας, 21 
Μαρτίου 

 Ημέρα του νερού, 22 Μαρτίου  

 Ημέρα της μετεωρολογίας, 23 
Μαρτίου  

 Ημέρα ημέρα του θεάτρου, 27 
Μαρτίου  
 



Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 
 Ημέρα της υγείας, 7 Απριλίου  

 Ημέρα της γης,  22 Απριλίου  

 Ημέρα του βιβλίου και των 
πνευματικών δικαιωμάτων, 23 
Απριλίου  

 Ημέρα του χορού, 29 Απριλίου  

 Ημέρα της ελευθερίας του 
Τύπου, 3 Μαίου  

 Ημέρα της Ευρώπης, 9 Μαίου  

 Ημέρα της μητέρας, 2η 
Κυριακή Μαΐου    

 Ημέρα της οικογενείας, 15 Μαΐου  

 Ημέρα των μουσείων, 18 Μαΐου  

 Ημέρα κατά του καπνίσματος, 31 
Μαΐου  

 Ημέρα προστασίας του 
περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου 

 Ημέρα κατά της εργασίας 
παιδιών, 2 Ιουνίου  

 Ημέρα κατά της ερημοποίησης 
και της ξηρασίας, 17 Ιουνίου  

 Ημέρα του πατέρα, 3η 
Κυριακή Ιουνίου   

 Ημέρα των προσφύγων, 20 
Ιουνίου  

 Ημέρα κατά των ναρκωτικών, 
26 Ιουνίου  

 Ημέρα υπέρ των θυμάτων 
βασανισμού, 26 Ιουνίου  

 



Σεπτέμβριος, Οκτώβριος 

 Ημέρα προστασίας της ζώνης 
του όζοντος, 16 Σεπτεμβρίου  

 Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, 20 
Σεπτεμβρίου  

 Ημέρα της ειρήνης, 21 
Σεπτεμβρίου  

 Ημέρα πολιτιστικής 
κληρονομιάς: Θεσπίστηκε 
επίσημα το 1991 

 Ημέρα της ναυτιλίας, 26 
Σεπτεμβρίου  

 Ημέρα του τουρισμού, 27 
Σεπτεμβρίου  

 Ημέρα της μουσικής, 1 
Οκτωβρίου  

 Ημέρα των γηρατειών, 1 
Οκτωβρίου  

 Ημέρα των ζώων, 4 
Οκτωβρίου  

 Ημέρα των δασκάλων, 5 
Οκτωβρίου  

 Ημέρα της διατροφής, 16 
Οκτωβρίου  

 Ημέρα υπέρ της εξάλειψης 
της φτώχειας, 17 Οκτωβρίου  

 Ημέρα ΟΗΕ, 24 Οκτωβρίου 

 Ημέρα της αποταμίευσης, 31 
Οκτωβρίου  

 



Νοέμβριος, Δεκέμβριος 
 Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 

αποφάσισε στις  2  Νοεμβρ.. 

2005 να ανακηρύξει  την 27η 
Ιανουαρίου Διεθνή Ημέρα μνήμης 
για τα θύματα του 
Ολοκαυτώματος από το 
ναζιστικό καθεστώς κατά τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 Ημέρα υπερ της ανοχής, 16 
Νοεμβρίου  

 Ημέρα της τηλεόρασης, 21 
Νοεμβρίου  

 Ημέρα κατά της βίας εναντίον 
των γυναικών, 25 Νοεμβρίου 

 Ημέρα κατά του AIDS, 1 
Δεκεμβρίου  

 Ημέρα κατά της σκλαβιάς,  2 
Δεκεμβρίου  

 Ημέρα των ατόμων με αναπηρία, 
3 Δεκεμβρίου  

 Ημέρα κατά της διαφθοράς, 9 
Δεκεμβρίου  

 Ημέρα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της διεθνούς 
αμνηστίας, 10 Δεκεμβρίου  

 Ημέρα του παιδιού, 11 
Δεκεμβρίου  

 Ημέρα των βουνών, 11 
Δεκεμβρίου  

 Ημέρα των μεταναστών, 18 
Δεκεμβρίου  

 

http://www.sansimera.gr/worldays/130
http://www.sansimera.gr/worldays/130


Γ. Ενδεικτικές Δράσεις που μπορεί  
να οργανώσει η σχολική κοινότητα 



1ο Διαλέξεις από Ειδικούς Επιστήμονες και 
Εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων 

 Πρόληψη με πλύσιμο των χεριών 

 Τροφική δηλητηρίαση:  Συμπτώματα 

 Κολύμπι και μολύνσεις 

 Τσιμπήματα και δαγκώματα από έντομα: 
Συμπτώματα, πρώτες βοήθειες και πρόληψη 

 Βακτηρίδια των δοντιών,  ουλίτιδα, συμπτώματα 
και πρόληψη 

 Ατομική Υγιεινή  

  Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 

 



2ο Συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές 
 στις τάξεις  

 



 
3ο Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας, που ανταποκρίνονται 
στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ακολουθούμενες 
από σχετικές συζητήσεις και περαιτέρω δράσεις  



4ο Δημιουργία φυλλαδίων με μηνύματα και πληροφορίες 
για την υγεία, χρησιμοποιώντας κολλάζ, ζωγραφική και 

άλλα εργαλεία των νέων τεχνολογιών  



5ο Εικαστικά εργαστήρια με δημιουργίες των μαθητών, 
ακολουθούμενα από συζήτηση και έκθεση των έργων σε 

χώρους του σχολείου  



6ο  Παρουσιάσεις από ομάδες μαθητών σχολείων, βασισμένες σε 
έρευνες υλικού από το διαδίκτυο, συζητήσεις, συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων, καταγραφή απόψεων  



7ο  Θεατρικά, μουσικά ή/και χορευτικά δρώμενα, σε σχολικές μονάδες 
όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί με εξειδικευμένη επιμόρφωση, ώστε να 

αναδειχθούν σχετικά θέματα  

Θεατρικό Εργαστήρι         Χορευτικό Εργαστήρι 



8ο  Διαγωνισμός (Αφίσας, Σύντομου βίντεο/Ψηφιακής 
εφαρμογής, Μουσικής Σύνθεσης/Τραγουδιού). 



 9ο . Βιβλιοπαρουσιάσεις και συζητήσεις μεταξύ μαθητών, 
με αφορμή βιβλία που αναφέρονται στα σχετικά θέματα  

“Σεξουαλική Αγωγή – 
Διαφυλικές Σχέσεις” 

Περίληψη του βιβλίου   

 

 εκπαιδευτικό υλικό που αι 
απευθύνεται σε εφήβους 15-18 
ετών 

 παρήχθη το 2000 από το  
Υπουργείο Παιδείας, το -Εθνικό 
Ίδρυμα Νεότητας & το  Ελληνικό 
Σεξολογικό Ινστιτούτο 

 διανεμήθηκαν αρχικά στα 
σχολεία, αξιοποιήθηκαν από 
τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας 
και από εκπ/κούς που 
εφήρμοζαν ανάλογα 
προγράμματα 



…ένα  ακόμη παράδειγμα  
Η φάρμα του διαδικτύου 

Συγγραφέας: Βερόνικα Σαμαρά   Περίληψη του βιβλίου   

 Μέσα από πέντε χαρούμενες ιστορίες 
τα παιδιά έρχονται σε επαφή με πολύ 
σημαντικά θέματα ασφάλειας στο 
Διαδίκτυο:  

  αποφυγή επικοινωνίας με 
αγνώστους  

 προστασία των προσωπικών 
δεδομένων  

  ανάπτυξη της κριτικής σκέψης γύρω 
από την αξιοπιστία των 
διαδικτυακών πληροφοριών 

 σεβασμός στην ιδιωτική ζωή τρίτων  
- παρενόχληση και γελοιοποίηση στο 
Διαδίκτυο  
 



Κι άλλο ένα παράδειγμα… 
Αρχίζει το ματς. Το ποδόσφαιρο στη 

λογοτεχνία 
Συλλογικό έργο, επιμέλεια: Γιάννης Η. Παππάς Περίληψη  

 Μια πλούσια ανθολογία στην 
οποία βρίσκονται 
συγκεντρωμένα 

  ποιήματα, 

  διηγήματα,  

 αποσπάσματα από 
μυθιστορήματα που έχουν 
ως θέμα τους το ποδόσφαιρο. 
Μια απόδειξη πως η μπάλα 
μπορεί να συναντήσει τον λόγο 
και πως η λογοτεχνία συμβαδίζει 

με το ποδόσφαιρο. 



 Όπως:  

 Τα Τοπικά Προϊόντα στη Διατροφή μας 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πρόληψη Βίας, Ρατσισμός 

 Άθληση – Ολυμπισμός – Οικουμενικότητα  

 Πρόληψη Μολυσματικών Ασθενειών - Ατομική Υγιεινή – 
Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 

 Διαδίκτυο  

 Πρόληψη της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (καπνός, 
αλκοόλ, ναρκωτικά) 

 Ατυχήματα στα σχολεία – Κυκλοφοριακή Αγωγή 

 Αισθητική στα σχολεία 

 Κυκλοφοριακή αγωγή 
 

10ο . Αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σε σχολικά sites / blogs, 
αναφορικά με δράσεις και έρευνες σχετικά  

με τα θέματα του «Κοινωνικού Σχολείου 



Επομένως  
 Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 

στους μαθητές να συμμετέχουν σε δράσεις του «Κοινωνικού 
Σχολείου», καλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι, οι Σύλλογοι 
Διδασκόντων και οι Εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων 

  να εντάξουν, σε συνεργασία με τους συντονιστές των 
Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε., στο σχολικό προγραμματισμό σχετικές 
δράσεις  

 και να διευκολύνουν τους επαγγελματίες των εμπλεκομένων 
φορέων. 

  Παράλληλα καλούνται να ενημερώνουν τους συντονιστές για τον 
προγραμματισμό των δράσεων στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
 Ως χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας και ανατροφοδότησης σχεδιάσθηκε 

και ήδη λειτουργεί ο επίσημος ιστότοπος του «Κοινωνικού Σχολείου»: 
www.socialschool.gr, ο οποίος διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα δεδομένα. 

 Για κάθε πληροφορία σχετική με τις δράσεις του «Κοινωνικού Σχολείου», 
τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι συντονιστές υλοποίησης 
των δράσεων θα απευθύνονται στις αρμόδιες για κάθε σχετικό θέμα 
Διευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 

 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π. Ε. 
(spudonpe@minedu.gov.gr), 210 3443284, Π. Παγώνη 

 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. 
(t05sded@minedu.gov.gr ), 210 344 3273, Ε. Μπάσιου 

 Δ/νση Φυσικής Αγωγής ( physgram@minedu.gov.gr), 210 344 2839, Α. 
Κατσαρής 

 Δ/νση Ειδικής Αγωγής (t05dea1 @minedu.gov.gr), 210 344 2190, Αθ. 
Γρίβας 



 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ" ΣΤΗΝ 
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 ΜΠΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Προϊστάμενος Επιστημονικής &  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.  

 mail : barist000@gmail.com  

 Τηλ. : 2610362412  

 Fax: 2610362410 

 



 

 

 

Σας ευχαριστώ 


