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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

mail@dipe‐a.thess.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 

mail@dipe‐v‐thess.thess.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας 

dipdram@sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου 

mail@dipe.evr.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας 

mail@dipe.kav.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης 

mail@dipe.rod.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 

mail@dipe.xan.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας 

mail@dipe‐a‐athin.att.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 

mail@dipe‐anatol.att.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας 

mail@dipe‐v‐ath.att.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας 

mail@dipe‐g‐athin.att.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας 

mail@dipe‐d‐athin.att.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής 



mail@dipe‐dytik.att.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

mail@dipe‐peiraia.att.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου 

mail@dipe.les.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 

mail@dipe.sam.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου 

mail@dipe.chi.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 

mail@dipe.ait.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

mail@dipe.ach.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 

mail@dipe.ilei.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών 

mail@dipe.gre.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς 

mail@dipe.kas.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 

mail@dipe.koz.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 

mail@dipe.flo.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας 

mail@dipe.art.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας 

mail@dipe.thesp.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 

mail@dipe.ioa.sch.gr 



Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας 

mail@dipe.pre.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας 

dipekar@sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας 

mail@dipe.lar.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας  

mail@dipe.mag.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων 

mail@dipe.tri.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου 

mail@dipe.zak.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας 

mail@dipe.ker.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλλονιάς  

mail@dipe.kef.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας 

mail@dipe.lef.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 

dipeima@sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 

mail@dipe.kil.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας 

mail@dipe.pel.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας 

mail@dipe.pie.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 

mail@dipe.ser.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής 



mail@dipe.chal.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

mail@dipe.ira.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 

mail@dipe.reth.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων  

mail@dipe.chan.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου 

mail@dipe.las.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 

mail@dipe.kyk.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσων 

mail@dipe.dod.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας 

mail@dipe.arg.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας 

mail@dipe.ark.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας 

mail@dipe.kor.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας 

dipelak@sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 

mail@dipe.mes.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας 

mail@dipe.fok.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας 

dipefth@sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας 

mail@dipe.eyv.sch.gr 



Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας 

mail@dipe.eyr.sch.gr 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας 

mail@dipe.voi.sch.gr 

  

 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

mail@dide‐a.thess.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 

mai@dide‐v.thess.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας 

mail@dide.dra.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου 

mail@dide.evr.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας 

didekav@sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης 

dide.rod@sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 

mail@dide.xan.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας 

mail@dide‐a‐ath.att.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 

mail@dide‐anatol.att.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας 

mail@dide‐v‐ath.att.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας 

protokollo@cdseda.att.sch.gr 



 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας 

mail@dide‐d‐ath.att.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής 

dytimail@sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

mail@dide‐peiraia.att.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου 

mail@dide.les.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 

mail@dide.sam.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου 

mail@dide.chi.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 

mail@dide.ait.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

mail@dide.ach.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 

dideilei@sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών 

mail@dide.gre.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς 

didekas@sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 

mail@didi.koz.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 

mail@dide.flo.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας 

mail@dide.art.sch.gr 



Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας 

mail@dide.thesp.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 

mail@dide.ioa.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας 

mail@dide.pre.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας 

mail@dide.kar.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας 

mail@dide.lar.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας 

mail@dide.mag.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων 

mail@dide.tri.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου  

mail@dide.zak.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας 

mail@dide.ker.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλλονιάς 

mail@dide.kef.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας 

mail@dide.lef.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 

mail@dideima.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 

mail@dide.kil.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας 

mail@dide.pel.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας 



mail@dide.pie.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 

mail@dide.ser.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής 

mail@dide.chal.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

mail@dide.ira.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 

mail@dide.reth.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων 

mail@dide.chan.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου 

mail@dide.las.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 

amil@dide.kyk.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσων 

mail@dide.dod.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας 

mail@dide.arg.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας 

mail@dide.ark.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας 

mail@dide.kor.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας 

mail@dide.lak.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 

mail@dide.mes.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας 

mail@dide.fok.sch.gr 



Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας 

mail@dide.fth.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας  

mail@dide.eyv.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας 

mail@dide.eyr.sch.gr 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας  

mail@dide.voi.sch.gr 
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