
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(Κ.Ε.Σ.Υ.) ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

Ταχ. Δ/νση : Σταλλού 5 & Μαρκίδου 

Τ.Κ. – Πόλη : 33100, Άμφισσα 

Ιστολόγιο : https://blogs.sch.gr/kesyfok/  

E-mail : kesyfok@sch.gr 

Πληροφορίες : Κ. Δραγογιάννης 

Τηλέφωνο : 22650 79287 

 

 

 

 
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

                             
 Άμφισσα, 02/06/2021 

                                  Αριθμ. Πρωτ.: 559 (Φ2) 

 

 

 

Προς:   

1. Μουσικά σχολεία και Γενικά Λύκεια 

αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Φωκίδας 

2. Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικών 

σχολείων και Γενικών Λυκείων (Δια των οικείων 

Διευθυντών σχολικών μονάδων)  

 

Κοιν.:  

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 

mail@stellad.pde.sch.gr  

2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας 

pekesstel@sch.gr 

3. Τριμελή επιτροπή Παιδαγωγικής και 

Επιστημονικής Εποπτείας του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας  

pekesstel@sch.gr 

4. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Δ.Δ.Ε.) Φωκίδας 

mail@dide.fok.sch.gr 

 

 

Θέμα :  Δ ιαδ ικτυακή ημερ ίδα  με θέμα:  « Νομ ικές  σπουδές  –  

Δυνατότητες απασχόλησης »  
 

Το Κ.Ε.Σ.Υ . Φωκίδας σας  προσκαλεί  στη  διαδικτυακή ημερίδα  με τί τλο: 

«Νομικές σπουδές –  Δυνατότητες απασχόλησης» ,  την οποία διοργανώνει  

σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας  και  τη Δ.Δ.Ε. Φωκίδας.  

Η ενημέρωση  απευθύνεται  στους μαθητές  των Μουσικών  σχολείων και  

Γενικών Λυκείων  της Φωκίδας και  στους γονείς  και  κηδεμόνες  τους, αλλά 

και  σε εκπαιδευτικούς .  

Σκοπός  της ημερίδας  είναι  η ανάδειξη των  δυνατοτήτων απασχόλησης 

των αποφοίτων Νομικών Σχολών ή Τμημάτων εί τε ως εργαζόμενοι  σε 

δημόσιους και  ιδιωτικούς φορείς εί τε ως ελεύθεροι  επαγγελματίες.  

Οι επιμέρους   στόχοι  της ημερίδας προσδιορίζονται  ως εξής:  

  η ανάδειξη -αναγνώριση  της σημασίας και  της αξίας του 

δικηγορικού λειτουργήματος,  
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  οι  επαγγελματικές προοπτικές και  η απορρόφηση των αποφοίτων 

των σχολών αυτών,  

  η παρουσίαση του ρόλου του αποφοίτου Νομικών σπουδών ως:  

o  δικαστή, 

o  ειρηνοδίκη, 

o  δικηγόρου ανεξάρτητης αρχής,  

o  δικηγόρου –  ελεύθερου επαγγελματία και    

o  συμβολαιογράφου.  

Η διαδικτυακή ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή  4  Ιουνίου  

2021  μέσω της πλατφόρμας webex  και   ώρες 10:30 –  12:00 π.μ.  Ο 

σύνδεσμος της ημερίδας θα αποσταλεί  στις σχολικές μονάδες την 

προηγούμενη  της  έναρξης  της ημερίδας .  

Παρακαλούμε για την ενημέρωση  των μαθητών  της σχολικής σας 

μονάδας και  του οικείου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  καθώς και  για 

την αποστολή του συνδέσμου της σύνδεσης στους μαθητές και  τις 

μαθήτριες που εκείνη την ημέρα θα απουσιάζουν από το σχολείο.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.  

  

 Η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας 

 

 

 Ιωάννα Γεροσίδερη 

ΠΕ70 ΕΑΕ 
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