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ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΝΠ Ι Ι ,Ν Ρ ΤΝ ΝΝΚ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ 

Π ΡΙΦ Ρ Ι ΚΗΝ ήΝΗΝΠήΘΜΙ ΝΤΝ ήΘΜΙ Ν 
ΚΠήΗΝΚΡΗΣΗ 

Κ ΝΣΡΟΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΚΠ Ι ΤΗΝAΡΧ ΝΩΝ-ΡΟΤ -ΓΟΤ ΩΝΝ 

 

 

 

 

Θ Μ : Πλσ εζβ βΝ υηη κχάμΝ αΝ επαδ υ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ κυΝ
ΚΠ Ν λχαθυθ 

  ΣκΝ ΚΠ Ν λχαθυθΝ πλκΰλαηηα έα δΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ βη λά δωθΝ

επαδ υ δευθΝ πλκΰλαηηΪ ωθΝ ΰδαΝ χκζδεΫμΝ κηΪ μΝ βμΝ Πλω κίΪγηδαμΝ εαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ Π λδφ λ δαεάμΝ θσ β αμΝ Ηλαεζ έκυ,Ν ΰδαΝ

βθΝπ λέκ κΝαπσΝηή1ίήβί1θΝΫωμΝβίή1βήβί1θ.  

ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πδζΫικυθΝ κδΝ χκζδεΫμΝ κηΪ μΝ

έθαδ: 

1. θαζζαε δεσμΝΣκυλδ ησμνΝΦυ δεΪ!!! γθδεσΝ έε υκΝΠέ Ν"Σκυλδ ησμΝ

εαδΝΠ λδίΪζζκθ" (ΓδαΝηαγβ ΫμΝΓυηθα έκυ,ΝΝΛυε έκυΝεαδΝέ έ έΝ) 

2. «Σαιδ τκθ αμΝη Ν κυμΝΜδθπρ μμΝαμΝ κτη …ΝαμΝαεκτ κυη …ΝαμΝ
ΰ υ κτη » (ΓδαΝ ηαγβ ΫμΝ Νβπδαΰωΰ έκυ,Ν σζωθΝ ωθΝ Ϊι ωθΝ κυΝ

βηκ δεκτΝεαδΝ κυΝΓυηθα έκυ) 

Σ Ϊλ βΝβκΝ π ηίλέκυΝβί16       

  λέΝΠλω έΝΝκί 

ΠΡΟμ 

Τπ τγυθκυμΝχκζδευθΝ λα βλδκ ά πθΝ
πθΝ ή πθΝΠλπ ήγηδαμΝεαδΝ ήγηδαμΝ
επή βμΝ βμΝΠ λδφ λ δαεάμΝ θσ β αμΝ

Ηλαεζ έκυ 

ΚκδθμΝχκζ έαΝΠ λέ θκ έΗλαεζ έκυ  

 

ΣαχέΝ ήθ βμ ΠαζαδσΝΚ έλδκΝ έαμΝ 
λχΪθ μΝΗλαεζ έκυ 

ΣαχέΝΚυ δεαμμ  70100 
Πζβλκφκλέ μΝμΝφαεδαθΪεβΝΜαλέαΝ 
ΣβζΫφπθκμ 2810 752970 -752971 
FAX : 2810 752970 

E-mail: mail@kpe-archan.ira.sch.gr 

Ι κ ζέ α : http://kpearchanon..gr 

mailto:mail@kpe-archan.ira.sch.gr
http://kpe-archan.ira.sch.gr/


 

 

3. ΜαΝ θΝυπΪλχκυθΝεαγσζκυΝ εκυπέ δαςΝ θαευεζυθπΝεαδΝ
πδίδυθπ (ΓδαΝηαγβ ΫμΝΝβπδαΰωΰ έκυ,ΝσζωθΝ ωθΝ Ϊι ωθΝ κυΝ

βηκ δεκτ,Ν κυΝΓυηθα έκυΝεαδΝ κυΝΛυε έκυ) 

4. ΗΝίδκπκδεδζσ β αΝ βθΝπ λδκχάΝηαμ! (ΓδαΝηαγβ ΫμΝΝβπδαΰωΰ έκυ,Ν

σζωθΝ ωθΝ Ϊι ωθΝ κυΝ βηκ δεκτ,Ν κυΝΓυηθα έκυΝεαδΝ κυΝΛυε έκυ) 

5. θαΝ αηπέΝ αφτζδΝ δβΰ έ αδΝ βθΝδ κλέαΝ κυ… (ΓδαΝηαγβ ΫμΝ ΄, ΄,Ν

 ΄Ν βηκ δεκτ,ΝσζωθΝ ωθΝ Ϊι ωθ κυΝΓυηθα έκυΝεαδΝ κυΝΛυε έκυέ 

6. ζδΪμΝ Ν έηαδΝ κυΝ ζδκυΝβΝγυΰα ΫλαΝβΝπδκΝαπσΝσζ μΝχαρ υ άΝ (ΓδαΝ

ηαγβ ΫμΝΝβπδαΰωΰ έκυ,Ν ΄, ΄,ΝΓ΄Ν ΪιβμΝ βηκ δεκτ) 

7.  φ αι Ν κΝ εαδλσμΝ εαζΫΝ πκυΝ πΫφ κυθΝ κδΝ ζδΫμΝ εαδΝ αΝ ζδσφυ αΝ γαΝ
πδΪ κυθΝπΪζδΝκδΝεκπ ζδΫμ (ΓδαΝηαγβ ΫμΝ ΄,Ν ΄,Ν ΄Ν βηκ δεκτ,ΝσζωθΝ

ωθΝ Ϊι ωθΝ κυΝΓυηθα έκυΝεαδΝ κυΝΛυε έκυέ 

8.  δ ησμμΝ«ΣκΝχΪ ηαΝπ’ΝΪθκδι΄ΝκΝ δ ησμΝ υγτμΝ ΰδσηδ ΝΪθγβ…»Ν

(ΓδαΝηαγβ ΫμΝ ΄, ΄,Ν ΄Ν βηκ δεκτ,ΝσζωθΝ ωθΝ Ϊι ωθΝ κυΝΓυηθα έκυΝεαδΝ

κυΝΛυε έκυ)έ 

9. ικδεκθκηυΝ θΫλΰ δαέΝΟΝπζαθά βμΝΝφ Ϊθ δΝΰδαΝσζκυμ! (Γδα ηαγβ ΫμΝ

΄,Ν ΄,Ν ΄Ν βηκ δεκτ,ΝσζωθΝ ωθΝ Ϊι ωθΝ κυΝΓυηθα έκυ) 

10. ΗλΪεζ δκμΝ ΗΝ πσζβΝ η Ν αΝ ελυηηΫθαΝ ηυ δεΪ…(ΠΙΛΟΣΙΚΟ)Ν ΓδαΝ

ηαγβ ΫμΝ ΄, ΄,Ν ΄Ν βηκ δεκτ,ΝσζωθΝ ωθΝ Ϊι ωθΝ κυΝΓυηθα έκυΝεαδΝ κυΝ

Λυε έκυ)έ 

έ β βΝ υηη κχάμΝηπκλκτθΝθαΝυπκίΪζζκυθΝκδΝ θ δαφ λση θκδΝ επαδ υ δεκέΝ

βζ ε λκθδεΪΝ κΝ ΚΠ Ν λχαθυθ,Ν υηπζβλυθκθ αμΝ βΝ φσληαμΝ

https://goo.gl/forms/m38BGSZtceFbOYPd2  

Πλκ λαδσ β αΝ ΫχκυθΝ κδΝ χκζδεΫμΝ κηΪ μΝ πκυΝ θΝ πδ εΫφγβεαθΝ κΝ ΚΠ Ν

λχαθυθΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ χκζδεάΝ χλκθδΪΝ (βί1η-βί1θ),Ν σ κδΝ επαδ υ δεκέΝ

πδγυηκτθΝ θαΝ υζκπκδά κυθΝ πλσΰλαηηαΝ Π λδίαζζκθ δεάμΝ επαέ υ βμΝ βθΝ

λΫχκυ αΝ χκζδεάΝχλκθδΪΝεαδΝκδΝ χκζδεΫμΝκηΪ μΝπκυΝ υηη ΫχκυθΝ κΝ έε υκΝ

Π λδίαζζκθ δεάμΝ επαέ υ βμΝ (Πέ έ)Ν πκυΝ υθ κθέα δΝ κΝ ΚΠ Ν λχαθυθέ  

ΜΫΰδ κμΝαλδγησμΝηαγβ υθΝ έθαδΝγηέΝΝ 

 

ΗΝΤπ τγυθβΝ κυΝΚ.Π. . λχαθυθ-Ρκτία-Γκυίυθ 

φαεδαθΪεβΝΜαλέα 

https://goo.gl/forms/m38BGSZtceFbOYPd2

