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    Σας στέλνουμε τα παρακάτω έγγραφα για ενημέρωση και εφαρμογή τους, όπου απαιτείται: 

1ο Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

2ο Θέμα: Ηλεκτρονική παραγγελία και διανομή βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2020-2021 

3ο Θέμα: 

Αντιμετώπιση και διαχείριση της κρίσης λόγω Covid-19: 

 Συγκρότηση ομάδας για την παροχή οδηγιών, συντονισμό και διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων Covid-19 σε 
σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

 Οδηγίες διαχείρισης κρούσματος Covid-19: Οδηγίες – Διάγραμμα ροής – Διαβιβαστικό 

 Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, σχεδιασμός των μαθημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό 
έτος 2020-21 – Διαβιβαστικό 

 Διενέργεια δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας στην σχολική κοινότητα 
σχετικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης για τη διαχείριση του κορωνοϊού 

4ο Θέμα: Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων 

5ο Θέμα: 
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων 
απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποκλειστικά για την Ειδική Αγωγή 

6ο Θέμα: Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε περιοχή 

7ο Θέμα: Αναζήτηση μαθητή 

8ο Θέμα: Προκηρύξεις θέσεων 

9ο Θέμα: 
Βιωματικά Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής με θέμα: «Σχολείο 2020: Ομαλή 

προσαρμογή και επανασύνδεση σε εποχή κρίσης» - Διαβιβαστικό – Αίτηση 

10ο Θέμα: 
Έγκριση έρευνας με θέμα σχετικό με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την επένδυση στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα - Κόστος και όφελος από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

11ο Θέμα: 

Μαθητικοί διαγωνισμοί – Εκπαιδευτικά προγράμματα 

 Προγραμματισμός εκπ/κών δράσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 

 Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της υγείας ηλικιωμένων ατόμων με θέμα «Υγιής 
αναπνοή – Πρόληψη και διαχείριση των λοιμώξεων στους ηλικιωμένους – Η σημασία των εμβολιασμών» 

 Προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού με θέμα «Μνημεία Πολιτιστικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Κλιματική 
Αλλαγή» 

 Ανανέωση έγκρισης υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο «Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΟ»  για το σχολικό έτος  2020-21 

 Φιλοξενία του εκπ/κού προγράμματος « Γνωρίζω τις βυζαντινές τοιχογραφίες του Μυστρά»  στο  Ινστιτούτο 
Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού Μυστρά 

 7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες” για μαθητές της 
Ελλάδας, της Κύπρου και Ομογένειας – Ενημερωτικό έγγραφο 

 

  Παρακαλούμε της εγκυκλίου να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί.  

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης 
της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 

 

 

 Θεοφανεία Α. Σιούτη   
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