
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΚΡΗΤΗΣ) 
 

 

Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 

Τηλ.: 2810 246860 – 246400 - 246863 

Fax: 2810222076  

Ε-mails: pekeskritis@sch.gr,  

Ιστότοπος: http://www.pdekritis.gr/pekes/  

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στο ΟΡΘΟ 

ως προς το e-mail επικοιν. με την εισηγήτρια 

 του Ο.Π.Ι. για υποβολή ερωτήσεων 

 

 

Ηράκλειο, 07-05-2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ2 /1011 

 
ΠΡΟΣ:   

• Σχολικές Μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης (δια των Δ/νσεων) 

• Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης 

• Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
(Π.Δ.Ε.) Κρήτης 

• Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
(Ο.Π.Ι. info@opi.gr) 

• Χριστοδουλάκη Μελτίνη (saferinternet4 

kids)  meltini@ics.forth.gr 

• Ψαρουδάκη Αικατερίνη (saferinternet4 
kids) kpsaroudak@ics.forth.gr 

ΚΟΙΝ:   

• ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

• Σ.Ε.Ε.  του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

• ΚΕ.Σ.Υ. Κρήτης 

 

Πρόσκληση 

Πρόγραμμα - Οδηγίες Παρακολούθησης 

Ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες και στα αιτήματα των συναδέλφων για 
ζητήματα τα οποία άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της 
τηλεκπαίδευσης, αλλά και των  πνευματικών δικαιωμάτων  κατά την ανάρτηση ή/και χρήση 
υλικού στο Διαδίκτυο την περίοδο που διανύουμε, όπου όλοι αξιοποιούμε τα εξΑΕ εργαλεία,  

σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την επιμορφωτική δράση  που διοργανώνει το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020  ώρες 12:00-15:00 
μ.μ. με δύο θέματα: 

1. «Τα πνευματικά δικαιώματα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 

και εισηγήτρια την κα Ευανθία Μουστάκα, Νομικό του  Οργανισμού Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) 
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2. «Προστασία προσωπικών δεδομένων στην εποχή του κορωνοϊού 
και τί πρέπει να προσέχουμε κατά τη διαδικασία της 

τηλεκπαίδευσης» 

 

με εισηγήτριες τις κ.κ.  Μελτίνη Χριστοδουλάκη, Νομικό, Υπεύθυνη επικοινωνίας της 

Γραμμής SafeLine και Αικατερίνη Ψαρουδάκη, Δημοσιογράφο, Υπεύθυνη επικοινωνίας 

του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου 

 

Η επιμορφωτική δράση θα διεξαχθεί μέσω του παγκόσμιου ιστού (www) σε αίθουσα 
τηλεδιάσκεψης WEBEX (για μικρή ομάδα συμμετεχόντων) και παράλληλα  θα μεταδίδεται για 
όλους απευθείας (live-streaming) μέσω του YouTube και μέσα από τη σελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

Κρήτης (μενού ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ’’ ή  https://pekes.pdekritis.gr/draseis/).  

Για να την παρακολουθήσετε και να ενημερώνεστε για μελλοντικές  δράσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης, πρέπει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης στο YouTube, στην 

παρακάτω διεύθυνση:      (https://tinyurl.com/pekeskritisyoutube)  

Η παρακολούθηση της επιμορφωτικής δράσης είναι προαιρετική, δωρεάν και ανοικτή σε κάθε 
ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.  

Θα δοθεί η δυνατότητα να απαντηθούν από τις  εισηγήτριες ερωτήσεις  με 3 τρόπους:  

(α1) για την κα Μουστάκα: αν  στείλετε μήνυμα-ερώτηση έως δύο μέρες πριν στο it@opi.gr, 

γράφοντας: ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ-ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ[κενό]γράφετε το ερώτημά σας  

(α2) για τις κ.κ. Χριστοδουλάκη & Ψαρουδάκη: αν  στείλετε μήνυμα-ερώτηση έως δύο μέρες 

πριν και 2 στα email: meltini@ics.forth.gr, kpsaroudak@ics.forth.gr (καλύτερα να 

στέλνονται και στα δυο), 

(β) αν υποβάλλετε ερώτημα στο chat του YouTube, κατά τη διάρκεια της ομιλίας κάθε 
εισηγήτριας, όπου κάποια ερωτήματα θα τους μεταβιβαστούν και  
(γ) προφορικά ερωτήματα από τους συμμετέχοντες στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης. 

Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:  https://pekes.pdekritis.gr/draseis/. 

 

Η Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Κρήτης 

Ειρήνη Βιδάκη,  ΣΕΕ ΠΕ70 
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