
 
 

 

ΘΕΜΑ:    Πρόςκλθςθ ςτθ διαδικτυακι επιμόρφωςθ  τθσ ΠΔΕ Αττικισ, με κζμα: «Nομικά ηθτιματα 
                    Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ». 
 

               
Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ διοργανώνει 

διαδικτυακι επιμόρφωςθ με κζμα: «Nομικά ζητθματα Πρωτοβάιμιασ και Δευτεροβάιμιασ  

Εκπαίδευςησ», θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςε ηωντανι αναμετάδοςθ μζςω YouTube τθν: 

Δευτζρα  20 Ιουλίου 2020 και ώρεσ 17:30 - 20:00. 

Απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ,  ςτουσ Διευκυντζσ, Τποδιευκυντζσ, Προϊςταμζνουσ ςχολικών μονάδων και γενικά ςτα 

τελζχθ Εκπαίδευςθσ και ςτο διοικθτικό προςωπικό των Τπθρεςιών τθσ Εκπαίδευςθσ, κακώσ και ςτουσ 

γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτών και μακθτριών. Η εν λόγω επιμόρφωςθ αποβλζπει ςτθν 

αποτελεςματικι οργάνωςθ και εφρυκμθ λειτουργία των ςχολικών μονάδων και των Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ.  

το πλαίςιο αυτό, δθμιουργιςαμε θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ ερωτθμάτων, ςτθν 

οποία μπορείτε να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ και να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ 

τουσ ειςθγθτζσ μζχρι  τθν Παραςκευι  17 Ιουλίου  και ώρα 14:00 επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/afdFAvbSLCwrRwS46 

Σα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

επιμορφωτικισ τθλεςυνάντθςθσ.  
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Ακινα,  29-6-2020 

Αρικ. Πρωτ. :  Φ.15.2/9092 

 

 

 

 

ΠΡΟ: 

 
 
-  Δ.Π.Ε,  Δ.Δ.Ε  Αττικισ. 
- χολικζσ Μονάδεσ Π/κμιασ και 
   Δ/κμιασ  Εκπαίδευςθσ Αττικισ  (μζςω των 
   οικείων Διευκφνςεων  Εκπαίδευςθσ). 
-  ΠΕΚΕ Αττικισ.  
-  ΚΕΥ. 
-  ΕΠ. 
 - ΚΠΕ. 
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Για να παρακολουκιςετε τθν επιμορφωτικι εκδιλωςθ ηωντανά, δεν ζχετε παρά να επιλζξετε τθν 

ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ : 

https://youtu.be/Xxs07x9HaUc 

 

(Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήςετε την εκδήλωςη και μζςα από την ενςωμάτωςη που θα 

υπάρχει ςτην αρχική ςελίδα του ιςτότοπου τησ ΠΔΕ Αττικήσ - pdeattikis.gr) 

 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί, τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ και το διοικθτικό προςωπικό που επικυμοφν 

βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ, κα πρζπει να επιβεβαιώςουν τθν παρουςία τουσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ 

παρακολοφκθςθσ:https://forms.gle/DmsBo684S1tkWJ5g8 χρθςιμοποιώντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Η φόρμα αυτι κα ενεργοποιθκεί κατά τθ  διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ. 

 

Η ςυμμετοχι είναι προαιρετικι. 

 
 
υνθμμζνα : Σο πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ. 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                             
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο   Περιφερειακόσ Διευκυντισ 

Εκπαίδευςθσ Αττικισ 

 

 

Δρ  Γεώργιοσ Κόςυβασ 
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Το πρόγραμμα ηης ενημερωηικής εκδήλωζης είναι ηο ακόλοσθο: 
 

               

Θα  
Θ 
 

 
Κουκζα Γεωργία 
Νομικόσ, Προϊςταμζνθ του Γραφείου  Νομικισ 
Τποςτιριξθσ τθσ ΠΔΕ Αττικισ. 

Καλωςόριςμα – υντονιςμόσ. 

Ιωάννα Κονδφλθ  
Αναπλθρώτρια  Κακθγιτρια Νομικισ χολισ  του 
ΕΚΠΑ 

Η επιμζλεια του ανθλίκου και ςχολικι εκπαίδευςθ. 

Κουκζα Γεωργία 
Νομικόσ, Προϊςταμζνθ του Γραφείου  Νομικισ 
Τποςτιριξθσ τθσ ΠΔΕ Αττικισ. 

φνταγμα και εκπαίδευςθ. 

Γεώργιοσ  Κόςυβασ 
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. Η νομιμότθτα ςτθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. 

πυρίδων Ρότςοσ 
Νομικόσ ςτο Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ 
ΠΔΕ Αττικισ. 

Πεικαρχικό Δίκαιο ςτθν εκπαίδευςθ. 

Βαςιλικι Κουτςοπανάγου 
Νομικόσ ςτο Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ 
ΠΔΕ Αττικισ. 

Λειτουργία των ςυλλογικών οργάνων ςτθν 
εκπαίδευςθ. 

Αικατερίνθ Κοκκαλιάρθ 
Νομικόσ ςτο Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ 
ΠΔΕ Αττικισ. 

Ειδικότερα κζματα τθσ ςχολικισ ηωισ. 

Άγγελοσ Νικολόπουλοσ 
Νομικόσ ςτο Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ 
ΠΔΕ Αττικισ. 

Ζθτιματα προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 

ΑΑΑ  

Ακολουκοφν απαντιςεισ των ειςθγθτών ςτισ ερωτιςεισ. 
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