
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας) 

  
 Πάτρα, 15-01-2021 

 Α/Α   45 

 ------  
 

Ταχ. Δ/νση: Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ (Ισόγειο),  
Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, 

 ΠΡΟΣ:  
Καθηγητές Πληροφορικής οι οποίοι 
διδάσκουν τα μαθήματα 

Προγραμματισμός Υπολογιστών και 
Δίκτυα Υπολογιστών το σχολ. έτος 
2020-21 στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ και της Δ’ 
τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ  

Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αιτωλοακαρνανίας - Αχαΐας - Ηλείας 
 

ΚΟΙΝ: 

1. Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας 
2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
3. Δ.Δ.Ε. Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας  

 

 26441,  Πάτρα 

Πληροφορίες: Παπαδάκης Σπυρ. ΣΕΕ ΠΕ86 
Ηλ. διεύθυνση: papadakis@sch.gr 
Ιστολόγιο ΠΕΚΕΣ : http://blogs.sch.gr/pekesde 
Ιστολόγιο ΣΕΕ ΠΕ86: https://blogs.sch.gr/synee86de/ 

  

Θέμα: «Υπηρεσιακή συνάντηση εργασίας με ΣΕΕ ΠΕ86, των εκπαιδευτικών 
Πληροφορικής - διδάσκοντες τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα μαθήματα 

Προγραμματισμός Υπολογιστών και Δίκτυα Υπολογιστών Γ΄ τάξης Ημερησίων και 
Εσπερινών ΕΠΑΛ και της Δ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ του Τομέα 
Πληροφορικής το σχ. ετ. 2020-21, για την πρόοδο της ύλης » 

Έχοντας υπόψη 
1) 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» 

2) 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 

4299/27.09.2018 τ. Β’) Υ.Α. με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ και ειδικότερα καθήκοντα και 

αρμοδιότητες των ΣΕΕ» 

3) 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/θμιαςεκπ/σης, των δ/ντών και υποδ/ντών των σχολ. μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόν των» 

4) 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.»  

5) 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»  

6) 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»  

7) τις διατάξεις της υπ. αρ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018 (ΦΕΚ 2316/19.06.2018 τ. Β’) Υ.Α. με θέμα «Κατανομή 

των θέσεων ΣΕΕ στα ΠΕΚΕΣ κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης»  

8) την υπ. αρ. Φ.32.1/10841/25.09.2018 απόφαση της ΠΔΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τοποθέτηση 

Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας»  

9) την υπ. αρ. Φ.63/12890/02.11.2018 απόφαση της ΠΔΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ανάθεση Επιστημονικής  

και Παιδαγωγικής Ευθύνης Σχολικών Μονάδων, Π/θμιας και Δ/θμιαςΕκπ/σης, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α. στους ΣΕΕ του 

ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας» 

10) την υπ. αρ. 54/14-01-2021 πράξη της Ολομέλειας του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας  

11) Το με αρ. πρωτ. 26.2/413/ 14-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας με θέμα «Δεύτερη 

συνάντηση Επιτροπής Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης των πανελλαδικώς 

εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ  ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ και της Δ’ τάξης των Λυκείων των 

ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2020-2021» 

  

http://blogs.sch.gr/pekesde
https://blogs.sch.gr/synee86de/


 
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ (Ισόγειο), Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, 26441,  

Πάτρα -  -  Email: pekesde@sch.gr -  
Blog: http://blogs.sch.gr/pekesdehttps://blogs.sch.gr/synee86de/ 

 

Βάσει των ανωτέρω σχετικών προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής 

ΠΕ86 οι οποίοι διδάσκουν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα «Προγραμματισμός 

Υπολογιστών» και «Δίκτυα Υπολογιστών» στη Γ΄/Δ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης των 

Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ του τομέα Πληροφορικής, Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας , σε υποχρεωτική  

σύγχρονη εξ αποστάσεως συνάντηση εργασίας, για την πρόοδο της ύλης, την  

 

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 

στην ψηφιακή αίθουσα  

https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis 

κατά τις ώρες 11:15-12:15.  

 

Η παρουσία σας κρίνεται απολύτως απαραίτητη. 

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντές-τριες να μεριμνήσουν για να λάβουν γνώση οι 

εκπαιδευτικοί ΠΕ86 και για την τροποποίηση του προγράμματος ώστε να διευκολύνουν 

τους συναδέλφους να συμμετάσχουν. Στην ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση 

τηρείται παρουσιολόγιο. 

 

Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής παρακαλούνται να ενημερώσουν την ύλη (είτε να την 

καταχωρήσουν εκ νέου σε περίπτωση που δεν θυμούνται τους κωδικούς για να 

συμπληρώσουν), στις ακόλουθες φόρμες της διδαχθείσας ύλης των μαθημάτων (μέχρι 

λήψης του παρόντος) στους συνδέσμους:  

 

Δίκτυα Υπολογιστών – Ύλη: https://bit.ly/37Ojy3v 

Προγραμματισμός Υπολογιστών – Ύλη: https://bit.ly/2JDSNqq 

 

 

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

Πληροφορικής (ΠΕ86)  
 
 

Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης 
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