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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ» 

 

 
Πραγματοποίηση της εκδήλωσης διαδικτυακά από 15 έως 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

 

 
• Οι υπεύθυνοι καθηγητές των σχολείων που θα είναι συνδεδεμένοι στον διαδικτυακό 

χώρο της εκδήλωσης, θα μπορούν να θέτουν τα ερωτήματα των μαθητών προς τους 

ομιλητές γραπτά στον χώρο που προβλέπει η εφαρμογή zoom, το «chat». Τα γραπτά 

ερωτήματα θα μεταφέρονται στους ομιλητές από το Γραφείο μας. 

 
• Οι συνδέσεις που θα διατεθούν συνολικά στα σχολεία είναι 330. Αναλυτικά, οι 10 

συνδέσεις αφορούν τους εκπροσώπους της ΠΔΕΚΜ ή ΔΔΕ ευθύνης της και οι 320 στα 

σχολεία. 

 
• Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 κατά την έναρξη της εκδήλωσης θα γίνουν 

χαιρετισμοί από εκπρόσωπο της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ. ενώ θα 

προσκληθεί να απευθύνει χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση αδυναμίας του να συμμετέχει θα 

προσκληθεί να χαιρετίσει την εκδήλωση ένας εκ των Προϊσταμένων της ΠΔΕΚΜ. 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ZOOM 
 

• Η σύνδεση στο δωμάτιο zoom επιτρέπεται μόνο σε όσους έχει δοθεί το σχετικό 

δικαίωμα! (10 εκπροσώπους της ΠΔΕΚΜ ή ΔΔΕ ευθύνης της και 320 καθηγητές 

σχολικών μονάδων). 

Δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση του σχετικού συνδέσμου σε κανέναν άλλο. 
 

• Κατά την σύνδεσή τους οι καθηγητές των σχολείων χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν 

το όνομα της σχολικής τους μονάδας. 

 
• Κατά την σύνδεσή τους οι εκπρόσωποι της ΠΔΕΚΜ ή ΔΔΕ ευθύνης της μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα ονοματεπώνυμά τους. 

 
• Προϋπόθεση της σύνδεσης στο zoom είναι ο κάθε συμμετέχοντας να έχει «κατεβάσει» 

την εφαρμογή zoom στον υπολογιστή του. 

 
• Στην συνέχεια θα συνδεθεί, με το κατάλληλο όνομα όπως το περιγράψαμε παραπάνω, 

στα ακόλουθα zoom meetings : 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00-14:00 
 

ΔΙΠΑΕ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97279320992 Passcode: 196552 

 
 

 

*********************************************************************** 

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00-14:00 
 

ΔΙΠΑΕ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΣΧΟΛΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93657673639 Passcode: 196552 
 

 

**************************************************************************** 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00-14:00 
 

ΔΙΠΑΕ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93715775666 Passcode:196552 
 
 
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

 

• Οι μαθητές που φοιτούν σε εσπερινά σχολεία ή δεν δύνανται να παρακολουθήσουν τις 

διαδικτυακές παρουσιάσεις από το σχολείο τους, έχουν τη δυνατότητα να τις 

παρακολουθήσουν μέσω ζωντανής αναμετάδοσης στο Υoutube στον ακόλουθο σύνδεσμο : 

httpw.youtube.com/watch?v=HHQcWZVgJWM από όπου μπορεί να παρακολουθήσει 

οποιοσδήποτε επισκεπτόμενος τον σύνδεσμο από οπουδήποτε. 
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