
4η Διημερίδα 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

Εκπαίδευση, Ασφάλεια 
και Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων στη Δυτική Μακεδονία 

 
Πτολεμαΐδα, 22 & 23 Σεπτ. 2006 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πτολεμαΐδας 
 

Δελτίο Τύπου 
 
Για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία η καθιερωμένη πλέον μεγάλη 
εκδήλωση Πληροφορικής στη Δυτική Μακεδονία. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 22 και 
23 Σεπτεμβρίου 2006 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πτολεμαΐδας. Την διημερίδα διορ-
γάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας σε συ-
νεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, τον Σύλλογος Τεχνολόγων Μηχανικών 
Πληροφορικής (ΣΤΕΜΠ), και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ν. Φλώρινας. 
 
Παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ευρυζωνικότητα (δί-
κτυα υψηλών ταχυτήτων) με έμφαση στις υπάρχουσες και μελλοντικές υποδομές της Δυτι-
κής Μακεδονίας, στις Τεχνολογίες της Πληροφοριας και των Επικοινωνιών και την εφαρμο-
γή τους στην Εκπαίδευση. Επίσης παρουσιάστηκαν θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, σε συ-
νεδρίες στις οποίες οι παρακολουθούντες επέδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 
 
Οι ομιλητές της ημερίδας, επιφανείς επιστήμονες του ελλαδικού χώρου, παρουσίασαν τις 
εισηγήσεις τους και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. 

 
 
Την εκδήλωση άνοιξε ο Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του 
1ου Γραφείο Β'/θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης (Πτολεμαΐδας) κ. Χαράλαμπος Ζαραφίδης. 
Χαιρετισμό απηύθυναν : 

• Ο Αντινομάρχης Κοζάνης κ. Σπυρίδων Ιωακειμίδης  
• Ο Δήμαρχος Πτολεμαΐδας και Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης κ. Γρηγόρης Τσιού-

μαρης  
• Ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Δρ. Αναστάσιος Δάρδας  
• Ο Σχολικός Σύμβουλος και Ύποδ/ντής του ΠΕΚ Κοζάνης Δρ. Λάζαρος Χατζηλαζα-

ρίδης  
• Ο Προιστάμενος του 1ου Γρ. Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Νικόλαος Σκορδάς  
• Ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Εορδαίας κ. Χαρίλαος Πράπας  
• Ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Κοζάνης κ. Φώτης Κεχαγιάς  
• Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ν. Φλώρινας κ. Βασίλης 

Χρυσοχοΐδης  

 
 
Η ημερίδα απευθυνόταν σε ένα ευρύ κοινό και την παρακολούθησαν περισσότερα από 220 
άτομα, Εκπαιδευτικοί της Β’/θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, Δάσκαλοι, Νηπια-
γωγοί, ευαισθητοποιημένοι γονείς, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Φοιτητές και Μαθητές. 

 
 
Οι περισσότερες συμμετοχές ήταν από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, υπήρχαν 
όμως και συμμετοχές από Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Βόλος, και αλλού. 

 
 
Αξιοσημείωτο είναι ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της Διημερίδας που συνολικά διήρκεσε 16 ώρες 
στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου αλλά και στις παράλληλες δράσεις, η συμμετοχή 
ήταν εντυπωσιακή και ενδιαφέρον του κόσμου πολύ μεγάλο. 
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Επίσης, μεταφέρθηκε στους συμμετέχοντες το κλίμα του διεθνούς συνεδρίου Ασφαλής 
πλοήγηση των παιδιών στο Διαδίκτυο, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο 
διάστημα 20-22 Σεπτ. 2006 Link  από τους : 
 
κ. Μιχάλη Παρασκευά, Δρ., Αν. Δ/ντης Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών, Ερευνητικό Ακα-
δημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Τεχνικό Υπεύθυνο του Πανελληνίου Σχο-
λικού Δικτύου και τον 
 
Δρ. Νίκο Π. Φρυδά Πρόεδρο της Safe Net. Της οποίας πρωταρχικό μέλημα είναι η εξάλει-
ψη από το Ίντερνετ περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας και η καταπολέμηση κάθε είδους 
παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ, σε θέματα πορνογραφίας, ρατσισμού, ηλεκτρονικής 
χαρτοπαιξίας, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και καταναλωτών www.safeline.gr  

 
 
Η διημερίδα πλαισιώθηκε από την 8η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής της 
περιοχής και από άλλες παράλληλες εκδηλώσεις όπως : 
 
1. Επίδειξη υλικών οπτικών ινών από τεχνικό του ΟΤΕ κ. Πάρη Δαδόπουλο, συνένωσης 
(Splice), μετρήσεις (O.T.D.R) και 
2. Παρουσίαση Πιστοποιημένων Εκπαιδευτικών Λογισμικών και Ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών 
από τους Υπευθύνους Σχολικών Βιβλιοθηκών κ. Σάββα Αυτζαλανίδη , Βασίλειο Γκέκα 
και Πορφύρη Δημἠτριο 
3. Φεστιβάλ Ελεύθερου Λογισμικού: Λειτουργικού Συστήματος Λινουξ - Εγκατάσταση 
Ubuntu (διανομής Ουμπούντου) από τους Γιάννη Δαγκουλή, Γιώργος Τσαλικίδη και 
Θωμά Αγοραστούδη. 
4. Διανομή Λογισμικού (Ubuntu, Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ) 
5. Επίδειξη : 

• Έργων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων της Εορδαίας με παράλληλη 
προβολή εκπαιδευτικού υλικού του Κ.Π.Ε. Καστοριάς από τη συντονίστρια εκπαιδευ-
τικό του 1ου Γρ. Δ.Ε. Κοζάνης κα. Βασιλική Στεργίου  

• Δοκιμίων του Προγράμματος Δαίδαλος του 2ο ΤΕΕ Πτολεμαΐδας από τους εκπαιδευ-
τικούς κα Ανασταία Λάτσιου, κ. Ιωάννη Τσιόπτσια και ομάδας μαθητών.  

• Δοκιμίου "Κατασκευή Ηλεκτρονικής Σκακιέρας" του προγράμματος ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ 
από τους εκπαιδευτικούς Λίτσα Ατματζίδου και Βασίλειο Σκαρκαλά του 1ο ΤΕΕ 
Κοζάνης  

• Δράσης "Ηλεκτρονικές Συνεργασίες σχολείων στην Ευρώπη" (eTwinning) από τους 
εκπαιδευτικούς Αριστείδη Λούβρη και Διαμαντούλα Νάκα  

 
Η διημερίδα μεταδόθηκε ζωντανά στο Διαδίκτυο μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας του 
Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και παρά τα μικρά τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίστη-
καν κατά την διάρκεια της έναρξης (Παρασκευή). Το Σάββατο η μετάδοση πραγματοποιήθη-
κε με πάρα πολύ καλή ποιότητα ήχου και εικόνας μέσα από το ADSL κύκλωμα του 1ος Mbps 
(ΜεγαΜπίτ) που διαθέτει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πτολεμαΐδας. 

 
 
Στους 26 εισηγητές, στην 30-μελή (και πλέον) Οργανωτική Επιτροπή, και σε όλους όσους 
παρακολούθησαν την εκδήλωση δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής και ενημερωτικό υλικό 
σχετικό με τα θέματα της Διημερίδας. Επιπλέον διανεμήθηκαν τουριστικοί οδηγοί, αφίσες 
και ενημερωτικό υλικό για τους τέσσερις Νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. 
 
Το ενημερωτικό υλικό το διέθεσαν : 

• Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)  
• Τα Γραφεία Τουρισμού των αντίστοιχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Κοζάνης, 

Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας).  
• Η Ελληνική Γραμμή Safe Line  
• Σύλλογος Τεχνολόγων Μηχανικών Πληροφορικής (Σ.ΤΕ.Μ.Π.) και τα  
• Το Κέντρο Περιβάλλοντος - Ν.Α. Κοζάνης  
• Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς  

http://www.safeline.gr
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Η οργανωτική επιτροπή οφείλει να ευχαριστήσει : 
Τους εισηγητές που τίμησαν με την παρουσία τους ερχόμενοι από διάφορα μέρη της Ελλά-
δας και 
Τους χορηγούς που στήριξαν την εκδήλωση : 

• Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Κοζάνης  
• Δήμος Πτολεμαΐδας  
• Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε.  
• Σύλλογος Α’/θμιας Εκπαίδευσης Εορδαίας  
• ΕΛΜΕ Εορδαίας  
• ΕΛΜΕ Φλώρινας  

 
 

Συμπεράσματα 
Οι Νέες Τεχνολογίες και ιδιαίτερα της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών είναι πολύ σημα-
ντικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής ζωής 
μας, και συνδέονται στενά με το συνόλο των επαγγελματικών δραστηριότητων. Οι δυνατό-
τητες που ανοίγονται πλέον από το συνδυασμό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και της ευρυ-
ζωνικότητας είναι ασύλληπτες. 
 
Αυτός ο νέος θαυμαστός κόσμος που μορφώνεται συνοδεύεται από δραστικές επιπτώσεις σε 
όλους τους τομείς της ζωής μας. Καθώς οι επιπτώσεις που αντιλαμβανόμαστε σαν τελικοί 
χρήστες των Νέων Τεχνολογιών, είναι ελάχιστες, είναι επιτακτική η ανάγκη της ευαισθητο-
ποίησης του κοινωνικού ιστού. Παράλληλα η εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει όχι μόνο στις 
δεξιότητες και την κατάρτιση, αλλά κυρίως στην παίδευση μέσα από μια διαρκή (βιωματι-
κή) εντρύφηση και γνωριμία με τις δυνατότητες, τις προοπτικές, αλλά και τους κινδύ-
νους που εγκυμονούν οι Νέες Τεχνολογίες. 
 
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση για την ανάγκη 
θεσμοθέτησης και λειτουργίας «Πάρκων Πληροφορικής» (Information Technology 
Campus). Αυτά τα «Πάρκα Πληροφορικής» πρέπει να ανήκουν διοικητικά στην Περιφερεια-
κή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και να λειτουργούν με καθεστώς παρόμοιο με αυτό των Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Να διαθέτουν προσωπικό και άρτια υλικοτεχνική υποδομή 
(αμφιθέατρο, αίθουσα τηλεδιάσκεψης, εργαστήρια πληροφορικής, …). Οι δε δραστηριότητες 
που θα διεξάγονται σε αυτά να απευθύνονται όχι μόνο σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και γενι-
κότερα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

 
 
Στόχος των διοργανωτών, είναι να συνεχιστούν σε ετήσια βάση, αυτού του είδους οι εκδη-
λώσεις, που αποτελούν πλέον θεσμό για την περιοχή. Στο κλείσιμο της διημερίδας, τονίστη-
κε η ανάγκη, για την προώθηση θεμάτων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε) που να αφορά τόσο εξειδικευμένες εισηγήσεις και δράσεις ειδικά για επιστήμονες 
Πληροφορικής αλλά και ευρύτερες δράσεις που απασχολούν όλη την εκπαιδευτική κοινότη-
τα και ευρύτερα την τοπική κοινωνία και τους ευαισθητοποιημένους πολίτες. 

 
 
Περισσότερο πληροφοριακό υλικό στο http://srv-3lyk-ptolem.koz.sch.gr/tiki-seminars 

 
 
Με τιμή, 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή 
 

http://srv-3lyk-ptolem.koz.sch.gr/tiki-seminars

