
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
«Τηλεκπαίδευση στην εποχή της πανδημίας: Δυνατότητες και 

περιορισμοί» 

 
Ενημέρωση συμμετεχόντων/ουσών για την επεξεργασία των Δεδομένων 
τους Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 4624/2019) και  τον Γενικό Κανονισμό 

για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 
Τα 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
Κεντρικής Μακεδονίας σάς ενημερώνουν ότι η οργανωτική επιτροπή της 
διημερίδας με θέμα «Τηλεκπαίδευση στην εποχή της πανδημίας: Δυνατότητες και 
περιορισμοί» θα λάβει και θα επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
(«προσωπικά δεδομένα»), σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;  
Α. Προσωπικά δεδομένα, δηλαδή όνομα, επώνυμο, ιδιότητα, θέση ευθύνης (σε 
περίπτωση στελέχους εκπαίδευσης) και ηλεκτρονική διεύθυνση των 
εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων, στελεχών διοίκησης σχολικής μονάδας, 
διευθυντών εκπαίδευσης και συντονιστών εκπαιδευτικού έργου που θα 
συμμετάσχουν με εργασίες τους στην διημερίδα. 
 
2. Για ποιο σκοπό και από πού συλλέγονται τα δεδομένα; 
Δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4547/2018 «Αποστολή των Π.Ε.Κ.Ε.Σ. 
είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η 
στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών 
μονάδων, καθώς και των Ε.Κ., ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ. … και των Ε.Κ.Φ.Ε., της 
περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της 
επιμόρφωσης… των εκπαιδευτικών και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού 
έργου σε περιφερειακό επίπεδο». 

Η διημερίδα με θέμα «Τηλεκπαίδευση στην εποχή της πανδημίας: 
Δυνατότητες και περιορισμοί», όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση,  έχει 
ως σκοπό την αποτύπωση και αποτίμηση της υλοποίησης της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 
με ανάδειξη των δυνατοτήτων και επισήμανση των περιορισμών της 
εκπαίδευσης αυτής.  

Στόχοι της διημερίδας είναι:  
• Η παρουσίαση του πλαισίου υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

που θεσμοθετήθηκε υπό την πίεση της υγειονομικής κρίσης 
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• Η αποτύπωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

• Η διερεύνηση του γονεϊκού ρόλου κατά την υλοποίηση της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

• Η ανάδειξη των κοινωνικοπολιτισμικών διαστάσεων και ψυχολογικών 
επιπτώσεων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

• Ο αναστοχασμός επί των επιμορφωτικών δράσεων υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών  

• Η διερεύνηση της παιδαγωγικής, μαθησιακής και διδακτικής διάστασης της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

• Η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η διημερίδα, που θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, 
λόγω των περιορισμών για τη διάδοση της covid_19, υποστηρίζει το έργο και 
την αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που θα υποβληθούν για την 
διημερίδα αποσκοπεί στην κρίση των περιλήψεων των εργασιών (τυφλή κρίση 
από δύο μέλη της επιστημονικής επιτροπής της διημερίδας), στην κατάρτιση του 
προγράμματος της διημερίδας και στη διαδικτυακή υλοποίηση της διημερίδας, 
συμπεριλαμβανόμενης και της προβολής της μέσω ψηφιακών πλατφορμών, 
ιστοσελίδων και τυχόν άλλων μέσων επικοινωνίας. 
Τα προσωπικά δεδομένα τα γνωστοποιούν οι ίδιοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες, 
προκειμένου να συμμετάσχουν στην διημερίδα. Η συμμετοχή στην διημερίδα 
είναι  προαιρετική. Ως εκ τούτου, η συγκατάθεση των συμμετεχόντων/ουσών 
αποτελεί τη νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
τους. 
 
3. Για πόσο χρόνο θα τηρηθούν τα προσωπικά δεδομένα σε αρχείο;  
Η οργανωτική επιτροπή της διημερίδας θα διατηρήσει σε αρχείο τα προσωπικά 
δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών έως και τη λήξη όλων των διαδικασιών 
που σχετίζονται με την διημερίδα. Επιπλέον θα αξιοποιήσει τα στοιχεία αυτά για 
δημοσίευση των περιλήψεων των εργασιών και των αποτελεσμάτων της 
διημερίδας. 
 
4. Ποια είναι τα δικαιώματα των συμμετεχόντων/ουσών στην διημερίδα 
σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων;  
Οι συμμετέχοντες/ουσες διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν στην 
οργανωτική επιτροπή της διημερίδας αίτημα πρόσβασης και διόρθωσης ή 
διαγραφής των προσωπικών δεδομένων τους ή περιορισμού της επεξεργασίας 
τους που τους/τις αφορά ή εναντίωση στην επεξεργασία τους. Ομοίως έχουν 
δικαίωμα οποτεδήποτε το επιθυμήσουν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, 
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αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η ικανοποίηση αιτημάτων περιορισμού της 
επεξεργασίας ή εναντίωσης, καθώς και η ανάκληση συγκατάθεσης θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή στη διημερίδα. 
 
5. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για ζητήματα που αφορούν την 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή 
των τεσσάρων Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
Κεντρικής Μακεδονίας, απευθυνόμενοι/ες σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με στοιχεία επικοινωνίας ως ακολούθως:  

1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Σαπφούς 44, ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310503808,  
e-mail: 1pekes@kmaked.pde.sch.gr 
2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κολοκοτρώνη 22, 56430, Σταυρούπολη, τηλ.: 2310643065,  
e-mail: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr 
3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  
Λ. Στρατού 72, 59131 Βέροια, τηλ.: 2331353657,  
e-mail: 3pekes@kmaked.pde.sch.gr 
4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  
Κ. Παλαιολόγου 22, 62125 Σέρρες, τηλ.: 2321045270 & 2321059025,  
e-mail: 4pekes@kmaked.pde.sch.gr 
 
Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας για την προστασία των 
δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε 
καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr)  
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