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       ETHIO ΠANEΛΛAΓIKO ΤΝΔΓΡΗΟ 

   4 - 9 επηεκβξίνπ 2017 

      ANΩTAΣΖ XOΛH KAΛΩN ΣΔΥΝΩΝ 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΓΔΤΣΔΡΑ  4 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ (Αίζνπζα Κηλεκαηνγξάθνπ) 

  
09:00     Πξνζέιεπζε ζπκκεηερόλησλ – Δγγξαθέο 
11:00      Άλνηγκα εξγαζηώλ - Υαηξεηηζκνί  
12:00   • ΕΩΖ ΥΑΣΕΖ: Γιύπηξηα, Πξόεδξνο ΔΝ.ΔΚ.Δ.Μ. 
              «Μπξνζηά ζε λέεο πξνθιήζεηο» 
 

Παξνπζίαζε εξγαζηεξίσλ 

            ΔΗΚΑΣΗΚΑ –ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 
12:30   • ΡΔΝΑ ΑΝΟΤΖ: Υαξάθηξηα, εθπαηδεπηηθόο 
              «Υαξαθηηθή: Από ηε γξακκή ζηε θόξκα,  
               ζην ηύπσκα, ζηελ απνθάιπςε» 
 
13:30   • ΛΗΑ ΠΑΠΑΖΛΗΑ: Δηθαζηηθόο, θεξακίζηξηα  
              ΜΑΡΗΛΔΝΑ ΜΗΥΟΠΟΤΛΟΤ: θεξακίζηξηα 

                          «Από ηελ ηερληθή ζηελ ηέρλε.  
                          Ζ θεξακηθή ηεο πεξηόδνπ Jomon. 
                          Απνηππώλνληαο ηελ πξώηε γξαθή ζηνλ πειό. 
                          θελνεηδήο γξαθή θαη ε ηζηνξία ηεο» 
  

14:00   • ΒΗΒΖ ΠΔΡΤΗΝΑΚΖ: Δηθαζηηθόο, εθπαηδεπηηθόο 
            • ΑΝΝΑ ΣΟΤΡΑ: Γαζθάια θνκπνδεηηθήο 
               «Κνκπνδεηηθή - Μαθξακέ: Ζ ρξήζε ησλ λεκάησλ 
               βαζηζκέλε ζηελ πεξίηερλε εθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ θόκπσλ» 
 
14:30     Γ η ά ι ε η κ κ α  
     
15:30    • ΔΛΔΝΖ ΣΑΛΓΗΡΖ: Εσγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο 
               «Ση δηδάζθεη ην παξακύζη; Ζ αθήγεζε ησλ παξακπζηώλ θαη ε  
               επίδξαζή ηεο ζηα νρηώ είδε λνεκνζύλεο ηνπ παηδηνύ.  
               Πώο θαηαθηάηαη ε εηθαζηηθή λνεκνζύλε ζηελ παηδηθή ειηθία;»   
 
16:00    • ΟΡΔΣΖ ΥΑΡΟ: Γιύπηεο, εθπαηδεπηηθόο 
              «Μηληκαιηζηηθή γιππηηθή. Ζ πεξίπησζε ηεο LightArt.  
               Γεκηνπξγία, ζρεδίαζε, εθηύπσζε θαη πξνζνκνίσζε θσηηζκνύ,  
               ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ» 
 

           16:30    • ΦΟΗΒΟ ΟΦΗΚΗΣΖ, ΓΗΑΝΝΖ ΕΩΓΑΚΖ: Δηθαζηηθνί εθπαηδεπηηθνί 
               «πλεξγαηηθέο Γηαδηθηπαθέο θνηλόηεηεο - Γίθηπα αληαιιαγήο  
               (internet- extranet) γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ  
               ησλ εηθαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ» 

 
            17:00   • ΝΗΚΖ ΡΟΤΜΠΑΝΖ: Εσγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο 

              «Παηδαγσγηθέο θαιιηηερληθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηα αλζξώπηλα 
                δηθαηώκαηα θαη  γηα ηελ πξόιεςε ζπγθξνύζεσλ» 

 
17:30      Δ γ γ ξ α θ ή  ζ η α  ε ξ γ α ζ η ή ξ η α 
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ΣΡΗΣΖ  5  ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 
 
09:00  – 14:00    Δξγαζηήξηα  
 
15:00  - 20:00  ΔΣΖΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 
              Απνινγηζκόο δξάζεο 2016-17, ζρεδηαζκόο δξάζεο 2017-18 
              Κξηηηθή θαη ζπδήηεζε γηα εθπαηδεπηηθά θαη ππεξεζηαθά ζέκαηα 
              ύληνκνο απνινγηζκόο θαη θξηηηθή ζπδήηεζε γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά πνπ έξρεηαη.  
              Πξνζσπηθέο καξηπξίεο από όιεο ηηο βαζκίδεο θαη ηα είδε ζρνιείσλ.  
              Καηαγξαθή θαη νκαδνπνίεζε πξνβιεκάησλ.            

 
ΣΔΣΑΡΣΖ  6  ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ  
 
09:00  – 14:30    Δξγαζηήξηα  
 
Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή  δ η α θ ν π ή 
 
16:00   • ΜΑΡΗΒΑ ΕΑΥΑΡΩΦ: Δηθαζηηθόο, εθπαηδεπηηθόο 

                         «ρνιείν θαη ηνπηθή θνηλσλία. Ζ ηέρλε σο εξγαιείν θνηλσληθήο 
                         ρεηξαθέηεζεο» 

 
16:30   • ΥΡΖΣΟ ΑΛΑΒΔΡΑ: Εσγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο 

                            «Ο κύζνο ηνπ ίζπθνπ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο καο 
                          έηζη όπσο ην βηώλεη γηα 21 ρξόληα έλαο θαζεγεηήο θαιιηηερληθώλ» 

  
17:00   • ΓΗΑΝΝΖ ΑΝΓΡΗΩΜΔΝΟ: Εσγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο 
              «Σσμμετρίες στην Τέτνη και στη Φύση» 
 

17:30    • ΟΛΓΑ ΕΗΡΩ: Γιύπηξηα, Δπίηηκε ρνιηθή ύκβνπινο 
               «Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Καιιηηέρλε θαη ηα 
               ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ. Ζ αλαδήηεζε κίαο βηώζηκεο ηζνξξνπίαο» 

 

18:00    • ΑΝΓΡΔΑ ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Καζεγεηήο Ηζηνξίαο Σέρλεο ζηελ ΑΚΣ 
               «Ζ ρξεζηκόηεηα ηεο Σέρλεο» 

 
ΠΔΜΠΣΖ  7  ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ  
 
09:00  – 14:30    Δξγαζηήξηα  
 
Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή  δ η α θ ν π ή 
 

16:00   • ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΣΡΑΝΣΑ: Δθπξόζσπνο Τπεξεζίαο Μνπζείσλ ΠΗΟΠ 
                        • ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΑΠΑΓΑΚΖ, ΣΕΔΛΗΝΑ ΠΑΛΛΑ: Δηθαζηηθνί, εθπαηδεπηηθνί 

              «Γίθηπν Παπζαλίαο 2.0 - Από ην ζρνιείν ζην Μνπζείν, Δθπαηδεπηηθά 
               πξνγξάκκαηα γηα ηα εηθαζηηθά ζην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην» 

                
16:30   • ΜΗΥΑΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ: Γιύπηεο, Δπίηηκνο ρνιηθόο ύκβνπινο  

«ρεδηαζηηθή αλαπαξάζηαζε πέηξηλσλ κνξθώλ επεηξσηηθήο 
παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο κε βάζε  θαηάινηπα θαη πξνθνξηθέο 
καξηπξίεο, όπσο παξνπζηάδνληαη ζην ζρεηηθό βηβιίν ηνπ ζπλάδειθνπ  
Μήηζε Γεώξγηνπ. Ζ πνιύκνξθε ζεκαζία ηνπο» 

 
17:00   • ΜΑΓΓΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ: Γιύπηξηα, εθπαηδεπηηθόο 
             «Γηπιέο εηθόλεο, Μεηακνξθώζεηο, Αζθήζεηο θαληαζίαο» 
 
17:30   • ΜΑΓΓΑ ΦΗΛΖ: Δηθαζηηθόο, ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΔΑ: Θεαηξνιόγνο 
              «Το Λαϊκό παραμύθι» 
 
18:00  • ΝΗΚΟ ΔΞΑΡΥΟ: Εσγξάθνο - Γιύπηεο, εθπαηδεπηηθόο 
             «Ο ζπκβνιηζκόο ηεο ζθηάο θαη ε αμηνπνίεζή ηεο  
              σο εθθξαζηηθό κέζν ζηελ Σέρλε»            

 



 
 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ  8  ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ  

        
09:00  – 14:00    Δξγαζηήξηα  
 
Μ ε ζ ε κ ε ξ η α λ ή  δ η α θ ν π ή 
 

           16:00   • ΔΤΓΟΞΗΑ ΑΠΝΑΡΑ:  Εσγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο  
                         «Ο ράξηεο αθνξκή γηα ηέρλε θαη παηρλίδη. 
                          Γύν πξνηάζεηο γηα ζρνιηθό πξόγξακκα»  

 
16:30   • ΜΑΡΗΑ ΣΑΥΟΤΡΗΓΟΤ: Δηθαζηηθόο, εθπαηδεπηηθόο 
              ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΑΛΑΝΖ, ΟΛΓΑ ΑΝΑΣΑΗΑΓΟΤ: Δθπ/θνί Οηθ. Οηθνλνκίαο  
              «Όηαλ ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε αλαθύθισζε πιηθνύ ζπλαληά 
               ηελ ηέρλε»  
 
17:00   • ΑΝΝΑ ΜΑΡΗΑ ΚΟΤΜΗΩΣΖ: Εσγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο 
             «Δπηειή πιηθά-Θεζαπξνί ηνπ  εξγαζηεξίνπ εηθαζηηθώλ  
              (Υαξηόθνπηα my precious...) » 
 
17:30   • ΟΦΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ: Εσγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο  
              «Μηα δεύηεξε δσή – Δηθαζηηθή αμηνπνίεζε άρξεζησλ πιηθώλ  
               θαη πιηθώλ από ηε θύζε» 
 
18:00   •  π δ ή η ε ζ ε 
 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ ζα γίλεη ε δηαλνκή ησλ καζεηηθώλ έξγσλ πνπ 
έρνπλ επηζηξαθεί από Γαιιία. 

Καινύληαη νη ζπκκεηέρνληεο εηθαζηηθνί εθπαηδεπηηθνί,  
λα ηα παξαιάβνπλ. 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ  9  ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ    
  
10-00 -  14:00  Γηαλνκή ηεπρώλ Δηθαζηηθήο Παηδείαο ζηα κέιε  
                        (από ηελ απνζήθε ηεο Έλσζεο)  
 

 

(Παπαλαζηαζίνπ 49 Αζήλα, θνληά ζηνλ ει. ηαζκό Αγ. Νηθνιάνπ) 
Θα πξαγκαηνπνηεζεί ε δσξεάλ δηαλνκή ζεηξάο ηεπρώλ Δηθαζηηθήο Παηδείαο 

ζηα κέιε ηεο Έλσζεο 
 

 

 
Οη εγγξαθέο ζηα εξγαζηήξηα ζα γίλνπλ κεηά ηηο παξνπζηάζεηο ησλ εηζεγεηώλ,  

ηε Γεπηέξα 4/9/2017. 
ην θάζε εξγαζηήξην ζα  ζπκκεηέρνπλ 10 – 30 άηνκα.  

Ζ ζπκκεηνρή ζε θάζε εξγαζηήξην είλαη 5€ 
(Δμαηξείηαη ην εξγαζηήξην γηα ηελ δηαδηθηπαθή αλαβάζκηζε ηεο Έλσζεο). 

εκεηώλνπκε όηη νη εηζεγεηέο δελ ακείβνληαη  θαη ε ζπκβνιηθή ηηκή ζπκκεηνρήο 
ζηα εξγαζηήξηα είλαη γηα ηα πιηθά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο Έλσζεο. 

 

 
 
 
 
 
 



 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ  ΑΚΣ   4 – 8  επηεκβξίνπ  2016  

 
 
 
 
 
 
 

  

  ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 
 
Σξίηε  5/9    

        
Σεηάξηε 6/9    

 
 Πέκπηε 7/9 

     
Παξαζθεπή 8/9    

 
ΡΔΝΑ ΑΝΟΤΖ - ΥΑΡΑ ΑΪΣΖ: 
Χαπακηική: Από ηη γπαμμή ζηη θόπμα,  
ζηο ηύπυμα, ζηην αποκάλςτη 
Γύν νκάδεο 30 αηόκσλ (αίζνπζα Αξρηηεθηνληθήο) 

 
 
09:00 – 12:00 
 

 
 
09:00 – 12:00 
 
 

 
 
  
 

 

 
ΛΗΑ ΠΑΠΑΖΛΗΑ: 
Α)  Η ηεσνική ηος μακαπονιού, η 

αγγειοπλαζηική ηυν γςναικών ζηην 
πποφζηοπική Ιαπυνία -Jomon pottery- 
αθεηηπία έμπνεςζηρ ζηο ζήμεπα. 

B)  Αποηςπώνονηαρ ηην ππώηη γπαθή  ζηον 
     πηλό. Σθηνοειδήρ γπαθή και η ιζηοπία ηηρ.  
      Οκάδεο 15-20 αηόκσλ (αίζνπζα Υαξαθηηθήο) 

 
 
 
09:00 – 11:00 
 
 
12:00 – 14:00 

 
 
 
09:00 – 11:00 
 
 
12:00 – 14:00 

 
 
 
09:00 – 11:00 
 
 
12:00 – 14:00 

 
 
 
09:00 – 11:00 
 
 
12:00 – 14:00 
 

 
ΜΗΥΑΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ: 
Επγαζηήπιο γλςπηικήρ πάνυ ζε ποπώδερ 
βιομησανικό οικοδομικό ςλικό (ytong) 
Γύν νκάδεο 10 αηόκσλ 
(Δμσηεξηθόο ρώξνο αίζνπζαο Υαξαθηηθήο) 

   
 
09:00 – 11:00 
 

 
 
09:00 – 11:00 
 

 
ΔΛΔΝΖ ΣΑΛΓΗΡΖ: 
"Ο Λαβύπινθορ" ένα πολςδιάζηαηο παπαμύθι 
πος καλλιεπγεί ηα πεπιζζόηεπα είδη 
νοημοζύνηρ ηος παιδιού.  
Γύν νκάδεο 30 αηόκσλ (αίζνπζα Γηδαθηηθήο Σέρλεο) 

  
 
09:00 – 11:00 
 
12:00 – 14:00 

 
 

 

 
ΒΗΒΖ ΠΔΡΤΗΝΑΚΖ 
ΑΝΝΑ ΣΟΤΡΑ 
Κομποδεηική - Μακπαμέ: Μαθαίνοςμε να 
πλέκοςμε με κόμποςρ. 
Γύν νκάδεο 25 αηόκσλ (αίζνπζα Γηδαθηηθήο Σέρλεο) 

 
 
 
11:00 – 13:00 
 

 
 
 
 

 
 
 
11:00 – 13:00 
 

 

 
ΟΡΔΣΖ ΥΑΡΟ: 
Η Χπήζη ηος δημιοςπγικού λογιζμικού 
ππογπάμμαηορ ηπιζδιάζηαηηρ ζσεδίαζηρ 
Google SketchUp ζηην διδαζκαλία ηυν 
εικαζηικών 
Γύν νκάδεο 20 αηόκσλ  
(αίζνπζα Πνιπκέζσλ). Οη ζπκκεηέρνληεο, είλαη 
απαξαίηεην λα έρνπλ ην αηνκηθό ηνπο laptop. 

   
 
09:00 – 11:00 
 
12:00 – 14:00 

 
 
 

 
ΦΟΗΒΟ ΟΦΗΚΗΣΖ - ΓΗΑΝΝΖ ΕΩΓΑΚΖ: 
Διασείπιζη ζςνεπγαηικών επγαλείυν web 2 για 
ηην πποβολή, πποώθηζη, ανάπηςξη και 
διαμοιπαζμό εκπαιδεςηικού ςλικού εικαζηικών 
μαθημάηυν.  
Σξεηο νκάδεο 25 αηόκσλ (αίζνπζα Πνιπκέζσλ).  
Οη ζπκκεηέρνληεο, είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ ην 
αηνκηθό ηνπο laptop ή ηάκπιεη, ή θηλεηό ηειέθσλν 
(SmartPhone) κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη 
πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν. 

 
 
09:00 – 11:00 
10:40 – 12:40 
12:20 – 14:20 
 
Ζ αιιεινθάιπςε 
σξώλ, είλαη γηαηί 
θάζε γθξνππ, ζην 
ηειεπηαίν 20', ζα 
δείρλεη ζην επόκελν 
γθξνππ ηη λα θάλεη. 

   
 
  
 

 
ΝΗΚΖ ΡΟΤΜΠΑΝΖ: 
«Παηδαγσγηθέο θαιιηηερληθέο πξνζεγγίζεηο γηα 
ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη  γηα ηελ 
πξόιεςε ζπγθξνύζεσλ» 
Γύν νκάδεο 25 αηόκσλ (Αίζνπζα Αξρηηεθηνληθήο) 

   
 
12:00 – 14:30 

 
     
 12:00 – 14:30 
  
     



 
 

 

ην ρώξν ηνπ πλεδξίνπ ζα βξείηε: 

                  

                         Σε λέα έθδνζε «ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» Νν 33, έηνο 2017 

ε απηήλ πεξηέρνληαη: ηηο ζειίδεο "θέςεηο πάλσ ζηελ Σέρλε" απνζπάζκαηα 
από ηελ "7ε δηάιεμε" ηνπ Άγγινπ δσγξάθνπ ηνπ 18νπ αηώλα, Σδόζνπα Ρέπλνιηο 

πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο, όπνπ αλαιύεη ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηελ Σέρλε.               
Απνκαγλεηνθσλεκέλε νκηιία ηεο Δπθξνζύλεο Γνμηάδε γηα ηελ ηεηξαρξσκία θαη 

ηνλ ρξσκαηηζκό ησλ αγαικάησλ από κάξκαξν ζηελ Αξραία Διιάδα.            
Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ησλ εηθαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα 

εκηλάξηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο γηα ηε ρξνληά 2016-17, δξαζηεξηόηεηεο ηεο 
Έλσζεο θαη εξγαζηαθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο εηθαζηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο. 

                     

Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη αθηέξσκα γηα ην έξγν ησλ εηθαζηηθώλ δαζθάισλ πνπ 
έθπγαλ πξόζθαηα: Γ.Λάππα, Γ.Μπηαξά, Γ.Μαληαηάθν, Γ.Βαιαβαλίδε, 

Α.Ππξνπλίδε, Γ.Κνπλέιε. 

(Θα δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηα κέιε ηεο Έλσζεο) 

 

Δπίζεο ζα βξείηε: 

   α) Οιόθιεξε ηε ζεηξά ησλ πεξηνδηθώλ ηεο «Δηθαζηηθήο Παηδείαο» 

   β) εηξά βηβιίσλ «Κείκελα Δηθαζηηθώλ Καιιηηερλώλ» 

   γ) εηξά θσηεηλώλ δηαθαλεηώλ, ζε ςεθηαθή κνξθή 

   δ) εηξά DVD «Μέζνδνη θαη πξαθηηθέο θαιιηηερληθήο δηδαζθαιίαο 

   ε) Δπαλέθδνζε ζε ςεθηαθή κνξθή ησλ βηληενθαζεηώλ ηεο Έλσζεο 

   ●  Μάζθα - Κνύθια (Νν 1)  ●  Υαξαθηηθή ζε ιηλόιενπκ ● Ζ αλάπηπμε ηεο ζύλζεζεο (Νν 2) 

   ●  Βιέπσ κε ηηο αηζζήζεηο ● Γηαθνζκεηηθό ζρέδην - Αγγεία - Μνπζείν (Νν 3) 

   ●  Ζ κάζθα ζην ζρνιείν (παξαγσγή 2014 ) 

   ●  Παξνπζηάδεη ε Δπθξνζύλε Γνμηάδε  α) Ζ ηέρλε ηεο εγθαπζηηθήο ζε κάξκαξν, 

      β) "Γηάλλεο Σζαξνύρεο"  Ξελάγεζε ζην Μνπζείν Μπελάθε (παξαγσγή 2017 ) 

   ●  Α) "Παξαζθεπή αθνπαξέιαο" κε ηνλ Γηάλλε Καζηξίηζε 

      Β) "Σν πξάζηλν πάξηη, ην κπιε ζύλλεθν θαη ε θόθθηλε ζνύπα" κε ηελ Διέλε Σζαιδίξε 

                                                                                                                                  (παξαγσγή 2017 ) 

 

 

 
                  



 
Γσξεάλ δηαλνκή ζεηξάο ηεπρώλ Δηθαζηηθήο Παηδείαο 

        ζηα κέιε ηεο Έλσζεο ζε Αζήλα θαη  Πεξηθέξεηα 
         γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά 2017-18 

 

            
 
Σε ζρνιηθή ρξνληά πνπ έξρεηαη 2017-2018 γηα λέα θαη παιαηά κέιε ηεο Έλσζεο, εηθαζηηθνύο 
εθπαηδεπηηθνύο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλαπιεξσηέο θαη κόληκνπο ησλ  
Γεκόζησλ θαη Ηδησηηθώλ ζρνιείσλ, ζα γίλεη δσξεάλ δηαλνκή όιεο ηεο ζεηξάο ηεο ΔΗΚΑΣΗΚΖ 
ΠΑΗΓΔΗΑ.  
Σν ζύλνιν ησλ ηεπρώλ πνπ πεξηιακβάλεη ε ζεηξά ηεο Δηθαζηηθήο παηδείαο είλαη 30.  
Σα ηξία πξώηα ηεύρε (Νν 1, 2 θαη 3) πνπ έρνπλ εμαληιεζεί, ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Έλσζεο, ελώ ηα Νν 4 , 5 θαη 6 είλαη ππό εμάληιεζε θαη πσινύληαη πξνο 5€ έθαζην. 
Δπηζεκαίλνπκε όηη:  
Ζ δηαλνκή απηή δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ πλεδξίνπ θαη εκηλαξίσλ, ιόγσ 
δπζθνιίαο ηεο καδηθήο  κεηαθνξάο ηνπο. 
Ο θάζε ζπλάδειθνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζθνξά, ζα αλαδεηήζεη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ, αλ έρεη 
νινθιεξσκέλε ηε ζεηξά ηεο Δηθαζηηθήο Παηδείαο από ην Νν 7 έσο θαη ην Νν 33. 
Σα ηεύρε πνπ ζα δηαπηζηώζεη όηη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο ηνπ ιείπνπλ, κπνξεί λα ηα πξνκεζεπηεί δσξεάλ 
από ηελ Έλσζε, κε ηελ πξνϋπόζεζε λα έρεη ηαθηνπνηήζεη ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο ηνπ. 
 

 
                                                                      Γηα ηελ Αηηηθή: 

Ζ δηάζεζε ησλ πεξηνδηθώλ ζα γίλεηαη ζηα Γξαθεία ηεο Έλσζεο 
ζηελ Αζήλα θάζε Σξίηε  20:00 – 21:00, 

(Παπαλαζηαζίνπ 49 Αζήλα θνληά ζηνλ ει. ηαζκό Αγ. Νηθνιάνπ, 
κεηά από ηειεθσληθή επηθνηλσλία Σει.:  210 8321783 / 6977904185). 

 
Σν βάξνο ησλ πεξηνδηθώλ είλαη πάλσ από 10 θηιά  

θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο είλαη ρξήζηκν ζρεηηθό ζαθίδην. 

 
Γηα ηελ Πεξηθέξεηα: 

 Θα γίλεηαη απνζηνιή κε ηαρπδξνκηθή αληηθαηαβνιή,  
κεηά από ειεθηξνληθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πξνο ηελ Έλσζε  

e-mail: enoshkkm@otenet.gr, enosieem@gmail.com  
 

Σα ηαρπδξνκηθά έμνδα επηβαξύλνπλ ηνλ παξαιήπηε. 
Κόζηνο απνζηνιήο γηα έλα δέκα κέρξη 7 θηιά =15€. 

 

     Γηα ηα λέα κέιε: 
Πξνϋπόζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ πιηθνύ, είλαη ε εγγξαθή ζηελ Έλσζε (Δγγξαθή θαη 

εηήζηα ζπλδξνκή 25€) κε ηελ πξνζθόκηζε αληίγξαθνπ πηπρίνπ ΑΚΣ θαη βεβαίσζε από 
ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ησλ Δηθαζηηθώλ από ηνλ αηηνύληα.  
                                                                                                                               

mailto:enoshkkm@otenet.gr
mailto:enosieem@gmail.com


 


