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Ταχ. Δ/νση: Κτίριο 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου 
Παραλίας (2

ος
  όροφος) Εργατικές 

Κατοικίες Παραλίας 

 ΠΡΟΣ: Νηπιαγωγεία Π.Δ.Ε. Δυτικής 
Ελλάδας 
 
ΚΟΙΝ:  
 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
 ΔΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, 

Αχαΐας 
 ΚΕΣΥ Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, 1ο 

και 2ο ΚΕΣΥ Αχαΐας 
 

 26333, Παραλία Πατρών 
Κτήριο π. 1

ης
 ΕΠΑΣ (Ισόγειο), Αχαϊκής 

Συμπολιτείας 20, 26441, Πάτρα  

Πληροφορίες: Διδάχου Ελένη 

Τηλέφωνο: 
Τηλέφωνα ΠΕΚΕΣ:  

6974357355 
2610526621, 2610526139 

Fax: 2610527193  
Ηλ. διεύθυνση: didachoueleni@gmail.com  

didachou@sch.gr  
Ιστολόγιο ΠΕΚΕΣ: http://blogs.sch.gr/pekesde 

 

Θέματα:  
1. «Ενημέρωση για προαιρετική επιμόρφωση εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης στη Χρήση 
πλατφόρμας Webex για σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία». 
 
Έχοντας υπόψη:   

α) την υπ. αρ. 13852/Ε3/30.01.2019 Απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Υλοποίηση Δ’ 
Κύκλου Επιμόρφωσης από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου προς τα στελέχη των σχολείων 
παιδαγωγικής ευθύνης τους» 

β) τις διατάξεις των παρ. 2 & 3 άρ. 4 και παρ. 1 άρ. 49 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. 
Α’) με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της π/θμιας και δ/θμιας εκπ/σης και άλλες 
διατάξεις» 

γ) τις διατάξεις των παρ. 1 άρ. 1, παρ. 3 άρ. 2 και παρ. 3 & 4 άρ. 4 της υπ. αρ. 
158733/ΓΔ4/24.09.2018 (ΦΕΚ 2499/27.09.2018 τ. Β’) Υ.Α. με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των 
ΠΕΚΕΣ και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των ΣΕΕ» 

δ) τις διατάξεις των παρ. 1 άρ. 19, παρ. 2 άρ. 27, παρ. 1 άρ. 30, παρ. 5, 6 & 23 άρ. 36 και παρ. 10 
άρ. 39 της υπ. αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 (ΦΕΚ 1340/16.10.2002 τ. Β’) Υ.Α. όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ. αρ. Φ.353.1/10/58660/Δ1/26.04.2013 (ΦΕΚ 1186/15.05.2013 τ. Β’) Υ.Α. με θέμα 
«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών 
υπηρεσιών π/θμιας και δ/θμιας εκπ/σης, των δ/ντών και υποδ/ντών των σχολ. μονάδων και ΣΕΚ και 
των συλλόγων των διδασκόντων» 

ε) τις διατάξεις της παρ. 2 άρ. 59 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09.02.2007 τ. Α’) με θέμα «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 

στ) τις διατάξεις της περ. ιγ’ άρ. 23 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/03.08.2018 τ. Α’) με θέμα 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» 

ζ) τις διατάξεις της περ. στ’ παρ. 1 άρ. 55 του Ν. 1566/1985 με θέμα «Δομή και λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

η) την υπ’ αρ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018 (ΦΕΚ 2316/τ. Β΄/19-06-2018) Υ.Α. με θέμα 
«Κατανομή των θέσεων Σ.Ε.Ε. στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης» 

θ) την υπ’ αρ. Φ.32.1/10841/25-09-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΞ4653ΠΣ-57Β) Απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Π.Δ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 
Ελλάδας» 

ι) την υπ’ αρ. Φ.63/12890/02-11-2018, (ΑΔΑ: ΩΦΝΟ4653ΠΣ-ΙΛΘ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Π.Δ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Ανάθεση Επιστημονικής και Παιδαγωγικής ευθύνης Σχολικών Μονάδων, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α στους Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. 
Ελλάδας» 

ια)  την υπ. αρ. 51/27-11-2020 πράξη της Ολομέλειας του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι ΣΕΕ ΠΕ60 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, κ.κ. Διδάχου Ελένη, Κοΐδου 

Έλενα, Κουζέλη Χαρούλα και Νικολακοπούλου Ελένη, συνδιοργανώνουν προαιρετικό επιμορφωτικό 
σεμινάριο μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 6:00-8:00μ.μ. στο σύνδεσμο:  

https://minedu-primary.webex.com/meet/didachou 
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Στο σεμινάριο επιμορφωτής θα είναι ο Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης, Οργανωτικός Συντονιστής 
του Π.Ε.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86). Ο τίτλος της 
εισήγησης είναι: 

«Χρήση πλατφόρμας Webex στην σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στο νηπιαγωγείο» 
Σκοπός της επιμορφωτικής συνάντησης είναι η ενημέρωση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

προσχολικής εκπαίδευσης όσον αφορά στη χρήση της πλατφόρμας Webex για σύγχρονη εξ αποστάσεως 
διδασκαλία. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν διάφορα εργαλεία που προσφέρονται 
από την πλατφόρμα σε συνδυασμό με προτάσεις και ιδέες για τρόπους αξιοποίησής τους στη σύγχρονη εξ 
αποστάσεως διδασκαλία στο νηπιαγωγείο.  

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, όσες/οι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το 
σεμινάριο, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://qrgo.page.link/XXTW3 
Παρακαλούμε να αποσταλεί το ενημερωτικό δελτίο σε όλους τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου σας.  

 

Οι  Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου 
ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 

             
 
 
Διδάχου Ελένη, Κοΐδου Έλενα, Κουζέλη Χαρούλα, Νικολακοπούλου Ελένη 
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