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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

2η Ανακοίνωση 

 
 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση  
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, 
 

 
σε συνεργασία με 

το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) 
και το Σωματείο «Φίλοι του Ιδρύματος NOHΣΙΣ (πρώην Φίλοι Τ.Μ.Θ)» 

 

 
διοργανώνουν το 

9ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

με θεματικούς άξονες: Εφαρμογές για υπολογιστές, έξυπνες συσκευές  
και Διαδίκτυο‐Εκπαιδευτική Ρομποτική 

 
που θα διεξαχθεί 

 στις 25, 26, 27 και 28 Απριλίου 2017   
 

στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»  
ΝΟΗΣΙΣ  ‐ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας 

(σχετική άδεια ΥΠΠΕΘ 192378/Δ2/11‐11‐2016) 
 

 
 

 
Υπό την Αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(σχετικό έγγραφο ΥΠΠΕΘ 192373/Δ2/11‐11‐2016) 
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Μέλη: 

 Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής&Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. K.Μακεδονίας 

 Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα, Αν. Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. . μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ 

 Ανανίδου Δήμητρα, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής 

 Εφόπουλος Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής 

 Καρτσιώτης Θεόδωρος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής 

 Κεραμιδάς  Κωνσταντίνος,  Προϊστάμενος  Επιστημονικής  &  Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης  Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας  

 Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής 

 Σειραδάκης Ιωάννης, Καθηγητής Α.Π.Θ. μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ 

 Στυλιανού Ευάγγελος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής 

 Τζελέπη Σοφία,  Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής 
 

 Ηλιάδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ20, Τμήμα Μηχανογράφησης Περιφέρειας Εκπαίδευσης  
(συντονιστής Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας) 

 Κωνσταντινίδης Πέτρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ12.01 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
 
 
 

ii) Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου  
 

Στην  Οργανωτική  Επιτροπή  πέραν  των  Σχολικών  Συμβούλων  Πληροφορικής  Κεντρικής  Μακεδονίας 
συμμετέχουν οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 
καθώς  και  Σχολικοί  Σύμβουλοι  Α/θμιας  ‐    Β/θμιας    &    εκπαιδευτικοί.  Τέλος  το  προσωπικό  των 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συνεδρίου.  
 

Την  ευθύνη  συντονισμού  και  οργάνωσης  για  κάθε  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  έχουν  οι  Σχολικοί  Σύμβουλοι  Πληροφορικής  (βλ.  παρακάτω  πίνακα).  
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας  είναι για:   
 

 Ανατολική  Θεσσαλονίκη  (εκτός  από  καλλικρατικό  δήμο  Πυλαίας−Χορτιάτη)  και  Χαλκιδική: 
Μανουσαρίδης Ζαχαρίας,    manzac@sch.gr 
 

 Δυτική Θεσσαλονίκη (εκτός από καλλικρατικούς δήμους Βόλβης και Λαγκαδά) και  καλλικρατικό δήμο 
Πυλαίας−Χορτιάτη:     Τζελέπη Σοφία,     stzelepi@sch.gr 
 

 Ημαθία, Πέλλα, Πιερία:  Κοτίνη Ισαβέλλα,    ikotini@sch.gr 
 

 Σέρρες, Κιλκίς και καλλικρατικούς δήμους Βόλβης και Λαγκαδά:    Εφόπουλος Βασίλειος, 
efopoulos@gmail.com 
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iii) Επιστημονική Επιτροπή 
 

Προεδρείο: 

  Σιγάλας Μιχαήλ, Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ 

  Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος,  Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 
μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ 

 Σαχίνης Ξενοφών, Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών, μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ 
  Μανουσαρίδης Ζαχαρίας, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής 

 

Μέλη: 

 Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 Γκόκος Παναγιώτης, Οικονομολόγος, μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ 
 Εφόπουλος Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής 
 Κεραμιδάς Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 Κοτίνη Ισαβέλα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής 
 Οικονόμου Ανδρέας, Επικ. καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μέλος Δ.Σ. ΝΟΗΣΙΣ 
 Τζελέπη Σοφία, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής 
 

 
 

iv) Οργανωτική Επιτροπή – Ομάδα Υποστήριξης Συνεδρίου 
 Αρβανίτη Ιωάννα, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης 
 Γρόσδος Σταύρος, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης 
 Κελεσίδης Ευάγγελος, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης 
 Κουτσουρίδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης 
 Μιχαηλίδης Γιώργος, Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 Μυλωνάς Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 Παπαγεωργίου Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης  
 Παπαδόπουλος Πάρης, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης 
 Παπαδοπούλου Μαρία, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης 

 Παρασκευάς Απόστολος, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης 
 Τρικαλλιώτης Γιάννης, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης  
 Χαλκιάς Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης  
 

 Αβδελά Κατερίνα, Εκπαιδευτικός 
 Παλάζη Χρυσάνθη, Εκπαιδευτικός Επιμορφώτρια Β' επιπέδου στις Τ.Π.Ε. 
 Πούλιος Ιωάννης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Σερρών 
 

 

v) Οργανωτική Επιτροπή ‐ Τεχνική Υποστήριξη Συνεδρίου 
 

 Ζήσκος Βασίλειος , Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Πιερίας 
 Κερκίρη Τάνια, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Δυτικής Θεσσαλονίκης 
 Μποϊδίδης Ιωάννης , Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Σερρών 



 

 

 
 

 Παπα
 Στεφ
 Τζεδά
 Χριστ
 Αλεξ
 Δασκ
 Θεοδ
 Κοτα
 Λογο
 Μαβ

 Μαρ

 Μαρ

 Μπο

 Νικο
 Παδα
 Παλι
 Ρίτας
 Τσάκ
 Τζελέ
 Χουρ
 Αγορ
 Γεωρ
 Κουκ
 

vi) Οργα
 

 Αμαν
 Βεκη
 Βόλν
 Ζήγρ
 Κεχα
 Μπα
 Παλα

 Παπα
 Σερμ
 Στάικ
 Τσια
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Θ.  Δηλώσεις Συμμετοχής 

 

Το συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν: 
 Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στις συγγραφικές ομάδες των εργασιών και των posters καθώς 

και οι εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα είναι και συνοδοί. 
 Τμήματα σχολείων, των οποίων μαθητές θα παρουσιάσουν εργασίες. 
 Οι καθηγητές Πληροφορικής των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας. 
 Εκπαιδευτικοί,  οι  οποίοι  ενδιαφέρονται  για  διαθεματικές  προσεγγίσεις  με  αξιοποίηση  της 

Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. καθώς και μαθητές από σχολεία των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 Μαθητές  και  εκπαιδευτικοί  των  αντιπροσωπευτικών  σχολικών  μονάδων  (μια  ανά  βαθμίδα 

Εκπαίδευσης)  από  γειτνιάζουσες  Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  εφόσον  υπάρξει  σχετικό 
ενδιαφέρον. 

 Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. 
Προϋπόθεση για  τη συμμετοχή  των μαθητών  είναι η  έγγραφη συναίνεση  των  γονέων‐κηδεμόνων  τους, 
αφού  προηγουμένως  ενημερωθούν  σχετικά  από  το  Διευθυντή  της  Σχολικής  Μονάδας.  Σε  κάθε 
περίπτωση, θα τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία που αναφέρεται στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.  
 Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο συνέδριο θα καθορισθεί από το σύνολο δηλώσεων συμμετοχής. 

 
 
 

 
    Για την οργανωτική επιτροπή:      

              Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
                       Κεντρικής Μακεδονίας 
                      Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης 


