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       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-------- 
ΠΕΡ.  Δ/ΝΣΗ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 Λάρισα,  2-9-2021 
 

                      Α. Π. : 8711 

 
 
Ταχ. Δ/νση : Δήμητρας Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 
                            Τ.Κ.    41335 Λάρισα 
Πληροφορίες : Χατζημίχου Κωνσταντίνα   
            Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Τηλέφωνο     : 2414409871, 6976552455 

E-mail                               : kchatzim@sch.gr,  
 

 

ΠΡΟΣ: Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενους/νες   και  
Εκπαιδευτικούς  Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων  Π.Ε. Λάρισας 

-Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων Δημοτικών 
Σχολείων και Νηπιαγωγείων  Π.Ε. Λάρισας 
 
ΚΟΙΝ :  
-Γενική Γραμματεία  Π. & Δ. Εκπ/σης & Ειδικής 
Αγωγής,  
-Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας 
-Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπ/σης Θεσσαλίας, 
-Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, 
-Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 
-Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Ημερίδες για τον Εμβολιασμό COVID-19» 
Σχετ: Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/178/οικ.16663/26-8-2021 με θέμα: Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού-
Καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο δυναμικού του Δημόσιου Τομέα 
Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-8-2021 με θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  (59η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)- Παρακολούθηση συμμόρφωσης 
με την υποχρέωση εμβολιασμού 
 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στο πλαίσιο της έγκυρης 

ενημέρωσης σχετικά με τον εμβολιασμό της σχολικής κοινότητας, διοργανώνει επιστημονικές 

διαδικτυακές ημερίδες (webinar) με θέμα: «Εμβολιασμός COVID-19 : Προστατεύομαι και 

Προστατεύω», την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 9.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. το πρωί για 

εκπαιδευτικούς και το απόγευμα από τις 6.00 μ.μ. έως τις 8.00 μ.μ. για γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών της Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας. 

Οι ενημερωτικές ημερίδες (webinar) διαρθρώνονται σε: 

Α΄ Μέρος: Εισηγήσεις από εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα που 

αφορούν στην πληροφόρηση και ενημέρωση, για την καταπολέμηση μύθων και φόβων, γύρω 

από τον εμβολιασμό κατά του Covid 19. 

Β΄ Μέρος: Διάλογος με βάση τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που θα θέσουν 

προς συζήτηση οι συμμετέχοντες/ουσες. 
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Για τη συμμετοχή στις ενημερωτικές ημερίδες (webinar) και ειδικότερα την είσοδο, 

παρακολούθηση, υποβολή ερωτημάτων και επιβεβαίωση συμμετοχής επισημαίνονται τα 

ακόλουθα: 

1. Οι ενημερωτικές ημερίδες (webinar) θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας 

Cisco Webex Events και οι σύνδεσμοι από τους οποίους οι συμμετέχοντες/ουσες, θα 

εισέλθουν είναι: 

Α. Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021: 9.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. το πρωί για εκπαιδευτικούς: 

https://minedu-primary2.webex.com/minedu-

primary2/j.php?MTID=m8dfba260562f6fa30997e8e28784d289  

Event number: 2670 559 3189,      Event password: miA2XjJHP72 (64229554 from phones) 

Β. Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021: 6.00 μ.μ. έως τις 8.00 μ.μ. το απόγευμα για γονείς και 

κηδεμόνες: 

https://minedu-primary2.webex.com/minedu-

primary2/j.php?MTID=m410a4dee311b619f3a3a1e4db2ccff90 

Event number: 2673 272 2689,    Event password: 436Pr9rbXbk (43677972 from phones) 

2. Οι συμμετέχονες/ουσες έχουν τη δυνατότητα -σε όλη τη διάρκεια των ενημερωτικών 

ημερίδων (webinar) - να επικοινωνούν μέσω του Chat της Cisco Webex Event και να θέτουν 

ερωτήματα στους εισηγητές ή να καταθέτουν τους προβληματισμούς τους μέσω του Q & A 

(Questions & Answers),  όπου θα δηλώνουν και το όνομα του εισηγητή στον οποίο 

απευθύνονται. Μετά το τέλος των εισηγήσεων, τα ερωτήματα αυτά θα τεθούν προς 

“συζήτηση” και οι προσκεκλημένοι εισηγητές θα καλούνται να εκφράσουν τις θέσεις τους.  

3. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν “Βεβαίωση Συμμετοχής” θα 

συμπληρώνουν τα προσωπικά στοιχεία τους στο σύνδεσμο που θα δοθεί κατά τη διάρκεια του 

σεμιναρίου. 

Προσκεκλημένοι εισηγητές θα είναι οι κ.κ.: 

-Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δ/ντής του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας 

Υγείας Ε.Ο.Δ.Υ., Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, με θέμα 

εισήγησης: «Μέτρα αντιμετώπισης COVID-19 στα σχολεία», 

 -Παπαευαγγέλου Βάνα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του Τμήματος 

Ιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντρια της Γ΄ Παιδιατρικής 

κλινικής, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας, με θέμα 

εισήγησης: «Εμβολιασμός της σχολικής κοινότητας για την προστασία από τον COVID-19», 

-Γιαννακόπουλος Κων/νος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Παιδίατρος, με 

θέμα εισήγησης: «Οι στόχοι του εμβολιασμού», 
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-Σπελέτας Ματθαίος, Καθηγητής Ανοσολογίας του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα εισήγησης: «Αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού και 

προοπτικές». 

Για το ακριβές Πρόγραμμα των Ημερίδων θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση. 

Ωστόσο, αναφορικά με την πρωινή ημερίδα, για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στη 

σύνδεση προτείνεται αυτή να γίνει από (έναν, κατά το δυνατόν) Η/Υ της σχολικής μονάδας, σε 

χώρο που θα επιτρέπει την τήρηση των μέτρων αποστασιοποίησης και προστασίας από τον 

Covid-19 , ώστε να την παρακολουθήσουν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί με ασφάλεια. 

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Δ/ντών-ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών 

μονάδων, να ενημερωθούν -ενυπόγραφα- όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί.  

                                                                      

                                                                  Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας      

 

                                                                      Αικατερίνη Καραγιώργου   
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