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Μαρούσι, 14/12/2015
Αρ. Πρωτ. 204283/Δ5
ΠΡΟΣ :
1) Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
2) Ομάδες Φυσικής Αγωγής (μέσω των
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
3) Ο.Ε.Σ.Α της χώρας (μέσω των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης )
4) Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας
(μέσω των κατά τόπους Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης)
5) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της
χώρας
2) Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης (μέσω των Περιφερειακών
Δ/νσεων Εκπ/σης)
3) Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ11 (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
4) Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)
5) Ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων (μέσω
Ε.Ο.Ε.)
6) Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
7) Special Olympics Hellas

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ομαδικών Αθλημάτων και
Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος Ελλάδας και Κύπρου καθώς και «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ»
Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχ. έτους 2015-2016».
Σύμφωνα με την 1η πράξη/10-12-2015 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων
(Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
Καλείστε όπως προβείτε άμεσα στην Προκήρυξη της Α΄ Φάσης Πανελλήνιων Αγώνων
ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας και Κύπρου για μαθητές και μαθήτριες στα Ομαδικά Αθλήματα
Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, Χειροσφαίρισης καθώς και στο άθλημα
του Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος για το σχ. έτος 2015-2016.

Στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων μπορούν να συμμετέχουν μαθητές / μαθήτριες
Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή
τα τρία επόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.β' της 9283/Δ5/20-01-2015(Φ.Ε.Κ.143/τ.
Β΄/22-01-2015) Υπουργικής Απόφασης. Δηλαδή για το σχολικό έτος 2015-2016, μπορούν να
συμμετέχουν οι μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 1998, 1999, 2000.
Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ομαδικών αθλημάτων θα πρέπει
οι μαθητές-τριες να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 8 της
υπ΄ αριθμ. 9283/Δ5/20-01-2015 (Φ.Ε.Κ.143/τ. Β΄/22-01-2015) Υπουργικής Απόφασης.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ισχύοντα περί μετεγγραφών στο άρθρο 11.2.1 της
υπ. αριθμ 9283/Δ5/20-01-2015 Υπουργικής απόφασης.
Επισυνάπτεται πλάνο των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων σχ. Έτους 2015-2016, καθώς και τα
χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των φάσεων για το κάθε άθλημα, με άμεση προτεραιότητα
στην ολοκλήρωση της Α΄ φάσης του Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος καθώς και στο άθλημα της
Χειροσφαίρισης λόγω της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα.
Για την καλύτερη προετοιμασία των Σχολικών Αγώνων Λυκείων σας ενημερώνουμε για τις
κάτωθι διαδικασίες καταγραφής και αποστολής στοιχείων :
Αμέσως μετά τη λήξη της Α΄ ΦΑΣΗΣ κάθε Ομαδικού αθλήματος, η Ομάδα Φυσικής Αγωγής
κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να συγκεντρώσει όλα τα πρωτότυπα
Φύλλα Αγώνων καθώς και τις Καταστάσεις Συμμετοχής.
Αυτά φυλάσσονται στο αρχείο της Ομάδας Φυσικής Αγωγής και αποστέλλονται στη
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όταν ζητηθεί.
Ειδικά για τα Ομαδικά αθλήματα μετά τη λήξη των αγώνων της Α’ Φάσης παρακαλούμε
όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε τους πίνακες που σας επισυνάπτουμε και
περιλαμβάνουν:
Το σχολείο της νικήτριας ομάδας της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στα ομαδικά αθλήματα.
Το σύνολο των αγώνων που πραγματοποίησε η νικήτρια σχολική ομάδα εντός της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες διεξήχθησαν οι αγώνες.
Το ονοματεπώνυμο των μαθητών /μαθητριών (σύμφωνα με τα στοιχεία της
αστυνομικής ταυτότητας η του διαβατηρίου )που απαρτίζουν τη νικήτρια ομάδα.
Το σύνολο των συμμετοχών του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας στους αγώνες που
πραγματοποίησε η ομάδα στην Α’ Φάση.
Τον αριθμό πράξης και την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης της οικείας Ο.Ε.Σ.Α.
Οι συγκεντρωτικοί πίνακες των νικητριών ομάδων των Ομαδικών αθλημάτων κάθε
Διεύθυνσης θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας ,
Έρευνας και Θρησκευμάτων συνοδευόμενοι από το αντίστοιχο απόσπασμα πρακτικού της
οικείας Ο.Ε.Σ.Α.
Επισυνάπτουμε σχετικό υπόδειγμα.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε εγγράφως σε περίπτωση που:
μία ομάδα Λυκείου προκρίνεται στη Β΄ Φάση δίχως αγώνα.
στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σας, δεν διεξάγονται Αγώνες Λυκείων
Ομαδικού αθλήματος λόγω μη συμμετοχής Σχολικών ομάδων.

Μετά τη λήξη των αγώνων της Α’ Φάσης του Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος οι
διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α. οφείλουν να αποστείλουν στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. θεωρημένα αντίγραφα του πρακτικού που θα συντάξουν με τα πινάκια όλων των
συμμετεχόντων μαθητών-τριών.
Καλούνται οι Ο.Ε.Σ.Α. που δεν έχουν αποστείλει αίτημα σχετικά με την ανάληψη της
διοργάνωσης των τελικών φάσεων των παραπάνω αθλημάτων, να αποστείλουν δηλώσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
Για την τυχόν διεξαγωγή κάποιων από τα υπόλοιπα ολυμπιακά αθλήματα που θα
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την οικεία Ομοσπονδία χωρίς κόστος για τον κρατικό
προϋπολογισμό, μετά από απόφαση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. θα αποσταλούν σχετικές προκηρύξεις από
την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

B΄. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Σας ενημερώνουμε για τα Παγκόσμια Σχολικά Πρωταθλήματα τα οποία θα διεξαχθούν το
σχ. έτος 2015-2016:
Α) Παγκόσμια Σχολική Γυμνασιάδα στις 11 Ιουλίου έως 18 Ιουλίου 2016, στην Τραπεζούντα της
Τουρκίας.
Β) Παγκόσμιο Σχολικό Πετοσφαίρισης στις 25 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2016, στο Βελιγράδι της
Σερβίας.
Γ) Παγκόσμιο Σχολικό Χειροσφαίρισης στις 11 Μαρτίου έως 19 Μαρτίου 2016, στη Ρουέν της
Γαλλίας.
Σχετικά με την πιθανή συμμετοχή της χώρας μας σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, λοιπών
Ολυμπιακών Αθλημάτων, μετά από απόφαση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση και
οι σχετικές προκηρύξεις θα αποσταλούν από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Όσον αφορά στους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες των Ομαδικών Αθλημάτων σύμφωνα
με το άρθρο 4.9.1.β' της υπ. αριθμ 9283/Δ5/20-01-2015 Υπουργικής απόφασης και τα αντίστοιχα
ενημερωτικά φυλλάδια (Bulletins) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.)
δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1) Για το άθλημα της Χειροσφαίρισης οι μαθητές / μαθήτριες ΛΥΚΕΙΩΝ που έχουν γεννηθεί
κατά τα έτη : 1998, 1999 και 2000.
2) Για το άθλημα της Πετοσφαίρισης οι μαθητές / μαθήτριες ΛΥΚΕΙΩΝ που έχουν γεννηθεί
κατά τα έτη : 1998, 1999, και 2000.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η οριστικοποίηση της συμμετοχής της χώρας μας στους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, θα
αποφασίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Γ. ΑΓΩΝΕΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Καλείστε όπως προβείτε στην Προκήρυξη και τον προγραμματισμό των “ Αγώνων
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ ” ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΩΝ σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 της υπ.
αριθμ 9283/Δ5/20-01-2015 Υπουργικής απόφασης, με τήρηση του πνεύματος της υπ. αρίθμ
30347/Γ4/20-3-2012 εγκυκλίου.
Βασική επιδίωξη των σχολικών αγώνων στα Δημοτικά σχολεία ,στα Γυμνάσια και στα Λύκεια
της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν, να αποκομίζουν από την κάθε
διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός δύναται να προσφέρει
μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της υπέρβασης.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Παραθέτουμε στη συνέχεια τους βασικούς άξονες για την οργάνωση των «Αγώνων
ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ», αλλά επισημαίνουμε ότι το σπουδαιότερο ρόλο θα διαδραματίσουν ο πλήρης
και έγκαιρος σχεδιασμός και προγραμματισμός, καθώς και οι κατευθύνσεις που θα προτάξουν
οι Ο.Ε.Σ.Α. και η κάθε ομάδα Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κομβικό ρόλο στο σχεδιασμό θα πρέπει να παίξουν οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις, η τοπική
αθλητική παράδοση κλπ.

Οι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» διεξάγονται σε Ημερίδες ή Διημερίδες.

Οι Ο.Ε.Σ.Α. προκηρύσσουν «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα
που προβλέπονται στις σχετικές Υ.Α. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στις κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. να
προκηρύξουν «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» και σε αθλήματα τα οποία δεν αναφέρονται στην
112843/Γ4/14-10-2005 Υ.Α., μετά από έγκριση του σχετικού αιτήματος από την Κεντρική
Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.).

Στα Δημοτικά σχολεία οι συμμετοχές να προέρχονται από τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’.

Συμμετέχουν πολλές ομάδες από το κάθε σχολείο. Δεν συμμετέχουν μόνο οι «καλοί». Οι
ομάδες από κάθε σχολείο θα δημιουργούνται ελεύθερα από τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Προβλέπονται πολλές επαναλαμβανόμενες συναντήσεις για κάθε ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια
της διοργάνωσης, με το κατάλληλο διάλλειμα για την ανάληψη δυνάμεων. Για να γίνει αυτό στα
ομαδικά αθλήματα πρέπει να προβλέπονται αγώνες με μικρή διάρκεια (π.χ. ποδόσφαιρο 5x5 σε 2
ημίχρονα των 15’, μπάσκετ 2x8’ μεικτός χρόνος, βόλεϊ ένα σετ των 15 πόντων κλπ.).

Να υπάρχει η δυνατότητα οι μαθήτριες και οι μαθητές του κάθε σχολείου να
συμμετέχουν σε Τέσσερις (4) τουλάχιστον διοργανώσεις ανά σχολικό έτος. Προτείνουμε για τις
τρείς πρώτες περιόδους οι διοργανώσεις να είναι μικρότερου γεωγραφικού εύρους(όπως
περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο). Την 4η περίοδο προτείνεται να διοργανώνονται
«Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» που θα λειτουργούν ως επιστέγασμα της σχολικής χρονιάς στη Φυσική
Αγωγή και το Σχολικό Αθλητισμό με ιδιαίτερη δημοσιότητα και συμμετοχή των γονέων και
κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών. Για τον κατάλληλο και αποδοτικό προγραμματισμό
αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. και οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δημιουργούνται από τις Ο.Ε.Σ.Α. άτυπες Ενότητες Σχολείων (ενότητες γειτονικών σχολείων
ή ανά συνοικία, ή ανά δημοτικό διαμέρισμα, ή ανά Δήμο κλπ.) και διοργανώνονται «Αγώνες
ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» μεταξύ των ομάδων από τα σχολεία της κάθε ενότητας. Στον προγραμματισμό
του κάθε σχολικού έτους να προβλέπεται συνδυασμός αθλημάτων και γεωγραφικής κατανομής
στις διοργανώσεις (πχ. σε μία διοργάνωση ένα άθλημα ενώ σε μία επόμενη πολλά αθλήματα, μία
διοργάνωση να περιλαμβάνει το σύνολο των σχολείων της Διεύθυνσης ενώ σε μία άλλη να
διοργανώνονται διαφορετικά αθλήματα στα σχολεία κάθε ενότητας, σε διαφορετικές ημέρες για

κάθε ενότητα κλπ.). Συνδυασμοί μπορούν να γίνουν πολλοί με στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες
του κάθε Δημοτικού σχολείου , Γυμνασίου και Λυκείου να έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν σε τέσσερις τουλάχιστον «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» κάθε σχολικό έτος,
ανεξαρτήτως αριθμού αθλημάτων και σχολείων που συμμετέχουν.

Ο ετήσιος προγραμματισμός να προβλέπει διάφορα Ομαδικά και Ατομικά Αθλήματα
ηλικιακά προσαρμοσμένα (υπολογίζοντας πάντα και την τοπική αθλητική κουλτούρα και
παράδοση).

Προτείνουμε στα Ομαδικά Αθλήματα οι διοργανώσεις να είναι σε μορφή μικρών σε
συμμετέχοντες ομάδων (π.χ. Ποδόσφαιρο 5×5, Καλαθοσφαίριση3×3, κ.λ.π.)

Να περιλαμβάνονται στον ετήσιο σχεδιασμό και μικτοί ή αμιγείς αγώνες για μαθήτριες και
μαθητές ΑμεΑ. Η Δ.Φ.Α. βρίσκεται από την αρχή του 2010 σε συνεργασία με την Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή και τα Special Olympics Hellas και είναι στη διάθεσή σας για όποια
βοήθεια χρειαστείτε στο συγκεκριμένο αθλητικό πεδίο.

Να προωθείται η σύνδεση με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (Αναλυτικά
Προγράμματα , Βιβλία κλπ.).

Να υπάρχει ο συντονισμός για κάθε διοργάνωση με την Τοπική ή/και την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση ή/και άλλους θεσμικούς φορείς.

Όχι στους Knock Out Αγώνες – Όχι στη μία ομάδα από κάθε σχολείο-Διπλώματα
Συμμετοχής σε όλους.

Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής να σχεδιάζουν και να υλοποιούν Ενδοσχολικούς Αγώνες ως
στάδιο προετοιμασίας των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» και βιωματικής εμπέδωσης του μαθήματος
της Φυσικής Αγωγής.

Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής να παροτρύνουν και να προετοιμάζουν τη δημιουργία
πολλών ομάδων. Πρωταρχική επιδίωξη η άθληση για όλες και όλους.

Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής να οργανώνουν, να συνοδεύουν και να συντονίζουν τις
ομάδες του σχολείου τους . Ο ρόλος του προπονητή δεν είναι κυρίαρχος.

Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής να προετοιμάζουν και να πρωτοστατούν σε θέματα
αθλητικού ήθους και «ευ αγωνίζεσθαι». Αυτός ο ρόλος ΕΙΝΑΙ κυρίαρχος. Έτσι υπηρετείται το
όραμα των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» να προκύψουν οι αυριανοί Δια Βίου Ασκούμενοι καθώς και
οι –σωστοί– αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες και φίλαθλοι.
Σε κάθε διοργάνωση «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» υποχρεωτικά θα πρέπει να τηρούνται οι
προϋποθέσεις ασφάλειας, ιατρικής κάλυψης που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε σχολικούς
αγώνες, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 8.1.1 της υπ. αρ. 9283/Δ5/20-01-2015
(Φ.Ε.Κ.143/τ. Β΄/22-01-2015) Υπουργικής Απόφασης.
Για διοργάνωση «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» όπου απαιτείται σύμφωνα με τις παρ. 5.3 & 6.1
της υπ΄ αριθμ. 9283/Δ5/20-01-2015 (Φ.Ε.Κ.143/τ. Β΄/22-01-2015) Υπουργικής Απόφασης, η
οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής παρακαλείται να αποστείλει εγκαίρως τη σχετική αίτηση προς την
Κ.Ο.Ε.Σ.Α..
Με τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016 οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής συμπληρώνουν και
αποστέλλουν στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση
physea@minedu.gov.gr,συγκεντρωτικούς
πίνακες
των
«Αγώνων
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ».
(Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα)
Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, καθώς και των «Αγώνων
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» μπορεί να γίνει άμεσα. Καμία διοργάνωση όμως δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει
χωρίς προηγούμενη δέσμευση χρημάτων από τον αντίστοιχο Κ.Α.Ε.

Καθώς το 2016 είναι το έτος διεξαγωγής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, ευχόμαστε
οι βασικές αξίες και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού να πλαισιώσουν και να εμπνεύσουν τους
φετινούς σχολικούς αγώνες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ιωάννης Δ. Παντής
Συν. : 6 σελ.

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης
Δ/νση Φυσικής Αγωγής
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.

