
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΔΟΤΡΑΝΟΤ, M.Ed 2752028251 mail@dipe.arg.sch.gr

ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΘΕΟΔΟΘ ΚΑΡΑΜΑΝΟ 2752027491 ekpdipe@sch.gr

Γραμματεία Διευκυντι Π.Ε. 

Εμπιςτευτικό Πρωτόκολλο

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
EMAIL

Σιρθςθ του πρωτοκόλλου
Βαςιλάκθσ Ακανάςιοσ, Γρίλλια 

Νάγια (επικουρία)

2752024478 & 

2752027491

adeies@dipe.arg.sch.gr

ekpdipe@sch.gr

Σιρθςθ του αρχείου και τθ διαχείριςθ και διεκπεραίωςθ τθσ αλλθλογραφίασ τθσ 

Διεφκυνςθσ

Κωνςταντοποφλου Χριςτίνα, 

Παπαϊωάννου τυλιανόσ 

(Σαχυδρομικι αλλθλογραφία)

2752025323 dioikdipe@sch.gr

Διαχείριςθ όλων των κεμάτων αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ που ςχετίηονται με 

υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, ανταλλαγζσ και 

εκδρομζσ μακθτϊν

Καραμάνοσ Θεοδόςθσ 2752027491 ekpdipe@sch.gr

Ζλεγχο τθσ ιςοτιμίασ τίτλων αλλοδαπισ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, (μακθτϊν)

Διεκπεραίωςθ κάκε είδουσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, (πάςθσ φφςεωσ Πιςτοποιθτικά & 

Βεβαιϊςεισ)

Παραλαβι και διανομι διδακτικϊν βιβλίων, εποπτικϊν και οπτικοακουςτικϊν μζςων 

και βοθκθμάτων

Παρακολοφκθςθ τθσ προσ δθμοςίευςθ φλθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ

Κωνςταντοποφλου Χριςτίνα 2752025323 dioikdipe@sch.gr

ΣΜΗΜΑ Α' ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

Κωνςταντοποφλου Χριςτίνα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑ

Γρίλλια Νάγια 2752027491 ekpdipe@sch.gr
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Κακοριςμό τθσ περιφζρειασ εγγραφισ των μακθτϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ (χωροταξικι 

κατανομι)

χολικζσ μεταβολζσ (ίδρυςθ, κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ, προαγωγι, υποβιβαςμόσ, 

μεταςτζγαςθ, μετονομαςία)

Εποπτεία των ιδιωτικϊν ςχολείων

Σιρθςθ των αρχείων ςχολικϊν μονάδων που καταργικθκαν

Χειριςμό του Δ.Α.Τ.Κ, και κάκε άλλου ςυναφοφσ διοικθτικοφ κζματοσ

Αλλθλογραφία, Διακίνθςθ-Αρχειοκζτθςθ εγγράφων, Φωτοτυπίεσ Παπαϊωάννου τυλιανόσ 2752025323 dioikdipe@sch.gr

Καραμάνοσ Θεοδόςθσ 2752027491 ekpdipe@sch.gr

Κωνςταντοποφλου Χριςτίνα 2752025323 dioikdipe@sch.gr
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 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
EMAIL

Μιςκοδοςία και χοριγθςθ Μιςκολογικϊν Κλιμακίων (Μ.Κ.) μόνιμου προςωπικό 

αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ

Κωνςταντοποφλου Χριςτίνα, 

Βαρελογιάννθσ Κωνςταντίνοσ 
2752025323 dioikdipe@sch.gr

Μιςκοδοςία και χοριγθςθ Μιςκολογικϊν Κλιμακίων (Μ.Κ.) αναπλθρωτϊν/τριων 

αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ - Εκκακαριςτισ ΕΠΑ
Ηοφηιασ Βαςίλειοσ         2752024383 espa@dipe.arg.sch.gr

υγκζντρωςθ και επεξεργαςία των απαραίτθτων ςτοιχείων για τθ ςφνταξθ του 

προχπολογιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ, τθν παρακολοφκθςθ και εκτζλεςθ αυτοφ και τθν 

ςφνταξθ του απολογιςμοφ τθσ

Ζκδοςθ των πράξεων μετακίνθςθσ των εκπαιδευτικϊν και των διοικθτικϊν υπαλλιλων 

τθσ Διεφκυνςθσ

φνταξθ των καταςτάςεων εξόδων κίνθςθσ εκτόσ ζδρασ και μζριμνα για τθν αποςτολι 

τουσ ςτισ αρμόδιεσ Δθμοςιονομικζσ Τπθρεςίεσ Εποπτείασ και Ελζγχου του Γενικοφ 

Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΔΤΕΕ), με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 24 του 

ν. 4270/2014

Προϊκθςθ των οικονομικϊν κεμάτων και τθν εκκακάριςθ δαπανϊν που αφοροφν ςτθν 

οργάνωςθ και διενζργεια των πάςθσ φφςεωσ εξετάςεων και διαγωνιςμϊν που 

διεξάγονται εντόσ τθσ Διεφκυνςθ

Ζλεγχο των δαπανϊν μεταφοράσ μακθτϊν

Μζριμνα για τθν παροχι τθλεφωνικϊν και θλεκτρονικϊν ςυνδζςεων

Παραλαβι και διάκεςθ των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν και μζςων

Καταβολι μθ μιςκολογικϊν παροχϊν - Τπερωρίεσ

Ζκδοςθ αποφάςεων δζςμευςθσ πιςτϊςεων και τθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ Μθτρϊου 

Δεςμεφςεων

Ζλεγχο και τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν για τθν εκκακάριςθ κάκε είδουσ δαπάνθσ, με 

τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 24 του ν. 4270/2014

Χειριςμό κάκε άλλου ςυναφοφσ κζματοσ Ηοφηιασ Βαςίλειοσ         2752024383 espa@dipe.arg.sch.gr

Παπαγιαννοποφλου Αφροδίτθ 2752025323 it@dipe.arg.sch.gr

ΣΜΗΜΑ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Ζοφζιασ Βαςίλειοσ         

mailto:dioikdipe@sch.gr
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mailto:it@dipe.arg.sch.gr


ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
EMAIL

Μετακζςεισ - Διαχείριςθ E-Data Παπαδομιτρου Διαμάντω 2752024478 prosoparg@sch.gr

Αποςπάςεισ Καραμάνοσ Θεοδόςθσ 2752027491 ekpdipe@sch.gr

ΣΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Παπαδομθτρου Διαμάντω

mailto:prosoparg@sch.gr
mailto:ekpdipe@sch.gr


Κινθτικότθτα Κωνςταντοποφλου Χριςτίνα 2752024478 prosoparg@sch.gr

Μετατάξεισ Παπαδομιτρου Διαμάντω 2752024478 prosoparg@sch.gr

Aναγνϊριςθ Προχπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν (μονίμων και αναπλθρωτϊν) Βαςιλάκθσ Ακανάςιοσ 2752024478 adeies@dipe.arg.sch.gr

Διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου που λειτουργεί 

ςτθ Διεφκυνςθ
Γρίλλια Παναγιϊτα 2752027491 ekpdipe@sch.gr

Διοικθτικι υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν επιλογισ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ Παπαδομιτρου Διαμάντω 2752024478 prosoparg@sch.gr

Τποςτιριξθ των διαδικαςιϊν εκλογισ των αιρετϊν εκπροςϊπων ςτα υπθρεςιακά 

ςυμβοφλια
Καραμάνοσ Θεοδόςθσ 2752027491 ekpdipe@sch.gr

Σιρθςθ των ατομικϊν υπθρεςιακϊν φακζλων του εκπαιδευτικοφ και διοικθτικοφ 

προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ
Παπαδομιτρου Διαμάντω 2752024478 prosoparg@sch.gr

Διαδικαςίεσ λφςθσ τθσ υπαλλθλικισ ςχζςθσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και τθ 

διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν και τθν ςφνταξθ των φακζλων με τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά για τθ ςυνταξιοδότθςθ υπαλλιλων

Βαρελογιάννθσ Κωνςταντίνοσ 2752024478 oikdipe@sch.gr

Καταγραφι των κενϊν και πλεοναςμάτων εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ
Καραμάνοσ Θεοδόςθσ 2752027491 ekpdipe@sch.gr

Ζκδοςθ των διοικθτικϊν πράξεων για τθ χοριγθςθ αδειϊν ςτο πάςθσ φφςεωσ 

προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ

Αναρρωτικζσ άδειεσ μονίμων και αναπλθρωτϊν και θ διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν 

παραπομπισ υπαλλιλων & εκπαιδευτικϊν ςε υγειονομικζσ επιτροπζσ

Μζριμνα για τθν εφαρμογι του ωραρίου του προςωπικοφ
Παπαδομιτρου Διαμάντω / 

Κωνςταντοποφλου Χριςτίνα
2752024478 prosoparg@sch.gr

Διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ και διαχείριςθσ πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου, ΕΠΑ
Κατςανοποφλου οφία 2752024478 prosoparg@sch.gr

Διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ Γρίλλια Παναγιϊτα 2752027491 ekpdipe@sch.gr

Επαλικευςθ γνθςιότθτασ τίτλων ςπουδϊν και ςτοιχείων Π.Μ

Παπαδομιτρου Διαμάντω / 

Κατςανοποφλου οφία 

(αναπλθρωτζσ) / Ηοφηιασ 

Βαςίλειοσ (αναπλθρωτζσ)

2752024478 prosoparg@sch.gr

Παροχι διοικθτικισ υποςτιριξθσ ςτο Σμιμα Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων Λουκά Διμθτρα 2752027491 ekpdipe@sch.gr

Κατανομι του προςωπικοφ και τθν εν γζνει ςτελζχωςθ των επιμζρουσ τμθμάτων τθσ 

Διεφκυνςθσ
Παπαδομιτρου Διαμάντω 2752024478 prosoparg@sch.gr

Εφαρμογι του πεικαρχικοφ δικαίου ςτο πάςθσ φφςεωσ προςωπικό αρμοδιότθτασ τθσ 

Διεφκυνςθσ
Γρίλλια Παναγιϊτα 2752024478 prosoparg@sch.gr

Λουκά Διμθτρα 2752027491 adeies@dipe.arg.sch.gr
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Άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου

υνάφεια μεταπτυχιακϊν τίτλων

Χειριςμό κάκε άλλου ςυναφοφσ κζματοσ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
EMAIL

Χειριςμό πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ myschool
Καραμάνοσ Θεοδόςθσ, 

Βαρελογιάννθσ Κωνςταντίνοσ
2752027491 ekpdipe@sch.gr

Λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Τπουργείου και λοιπϊν φορζων του 

δθμοςίου που χειρίηονται τα επιμζρουσ τμιματα τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ

Ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ

Δθμιουργία, οργάνωςθ και ςυντιρθςθ βάςεων δεδομζνων

2752025323 it@dipe.arg.sch.gr

ΣΜΗΜΑ Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Παπαγιαννοποφλου Αφροδίτη 

Παπαδομιτρου Διαμάντω 2752024478 prosoparg@sch.gr

Παπαγιαννοποφλου Αφροδίτθ 

mailto:ekpdipe@sch.gr
mailto:it@dipe.arg.sch.gr
mailto:prosoparg@sch.gr


Καταςκευι, ςυντιρθςθ, διαχείριςθ ιςτοτόπου και τθν παροχι υπθρεςιϊν επιπζδου 1 

ζωσ 4 μζςω αυτοφ

Παρακολοφκθςθ, αναβάκμιςθ και τεχνικι υποςτιριξθ των υπολογιςτικϊν και 

δικτυακϊν υποδομϊν τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ

Ψθφιοποίθςθ και αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν

Τλοποίθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ 

εγγράφων πλθροφοριϊν και δεδομζνων του δθμόςιου τομζα

Μζριμνα για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν αςφαλείασ των δεδομζνων και των δικτφων, 

Τποςτιριξθ τθσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων Κωνςταντοποφλου Χριςτίνα

Χειριςμό κάκε άλλου ςυναφοφσ κζματοσ Παπαγιαννοποφλου Αφροδίτθ 

 ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ
ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
EMAIL

Διαχείριςθ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ Καραμάνοσ Θεοδόςθσ 2752027491
mail@dipe.arg.gr 

ekpdipe@sch.gr

Ζγκριςθ των ωρολογίων προγραμμάτων των ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότθτάσ τθσ 

Διεφκυνςθσ

Καραμάνοσ Θεοδόςθσ, Γρίλλια 

Νάγια
2752027491 ekpdipe@sch.gr

Θζματα εγγραφϊν, μετεγγραφϊν, φοίτθςθσ και αξιολόγθςθσ μακθτϊν

Εφαρμογι των αναλυτικϊν προγραμμάτων και μεκόδων διδαςκαλίασ

Θζματα λειτουργίασ ολοιμερων ςχολείων

Διαίρεςθ τάξεων ςε τμιματα

Θζματα ειδικισ αγωγισ

Ζγκριςθ κατ’ οίκον διδαςκαλίασ

Εφαρμογι προγραμμάτων Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ και τθ λειτουργία Σάξεων Τποδοχισ

Θζματα υγιεινισ και αςφάλειασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ

Θζματα λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων

Διεξαγωγι μακθτικϊν διαγωνιςμϊν

Χειριςμό κάκε άλλου ςυναφοφσ κζματοσ

2752025323 it@dipe.arg.sch.gr

Παπαγιαννοποφλου Αφροδίτθ 

2752027491 ekpdipe@sch.grΚαραμάνοσ Θεοδόςθσ

ΣΜΗΜΑ Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ

Καραμάνοσ Θεοδόςησ
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Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων Μάρα Ελζνθ 27520 25323 grpolthem@dipe.arg.sch.gr

Τπεφκυνθ Φυςικισ Αγωγισ Νάςιου Κυριακι 27520 25323 fasxadipe@dipe.arg.sch.gr

mailto:grpolthem@dipe.arg.sch.gr
mailto:fasxadipe@dipe.arg.sch.gr

