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ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ιωάννινα, 09-11-2021 

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.15^3323

Ταχ. Δ/νση: Ανεξαρτησίας 146

ΠΡΟΣ: Τους Διευθυντές/ντριες Π/θμιας 
και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου

Εδραίους

Τ.Κ.-Πόλη: 45444 - Ιωάννινα

mail(a>ipeir.pde.sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://srv-ipeir.pde.sch.gr

Πληροφορίες: Γιάννενα Θ.

Email:

Τηλέφωνο: 2651083976

Θέμα: «Διοργάνωση χηλε-ημερίδας για τους εμβολιασμούς covid»

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και 
Παιδείας καθώς και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, 
διοργανώνει τηλε-ημερίδα για τους εμβολιασμούς κατά της covid 19, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην αναγκαιότητα εμβολιασμού νέων ηλικίας 12-17 ετών που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 18-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου σε συνεργασία με 
τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους να ενημερώσουν για την εκδήλωση 
αυτή τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές/τριες και τους γονείς αυτών, προκειμένου να την 
παρακολουθήσουν μέσω youtube στον παρακάτω σύνδεσμο https://youtu.be/n-9qw iZ7E

Για την προετοιμασία των εισηγήσεων και τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας καλό θα 
ήταν να υποβάλλονται ερωτήσεις εκ των προτέρων στην 
info@pedepirus.gr.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου θεωρεί ότι η 
παρακολούθηση της τηλε-ημερίδας αυτής θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και για το λόγο αυτό 
προτρέπει τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της να επιλέξουν τον πιο 
πρόσφορο τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Για περισσότερες πληροφορίες σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου.

ηλεκτρονική διεύθυνση

^Διευθυντήςιψεμε

ράκης Κωνσταντίνος
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
. Φ.15 ..../.9323

9/11/2021ΠΕΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ
cnunzx» ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡ

Αρ. Πρωτ

Ημερομηνία:,
UT

Ν. ΖΕΡΒΑ 2 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΤΗΛ.:2651023960/77656 ΦΑΞ 2651031771

Ιωάννινα 8/11/202. 
Αριθμ. Πρωτ.: 526www.pedepirus.ar

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας 
αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση τηλε-ημερίδας για τους εμβολιασμούς Covid».

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας και τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας διοργανώνει ημερίδα με θέμα 
την ενίσχυση του εμβολιαστικού κινήματος, με σκοπό τη θωράκιση της υγείας των 
πολιτών από τις συνέπειες του τέταρτου κύματος της πανδημίας και τις μεταλλάξεις 
του ιού.
Η Αυτοδιοίκηση της Ηπείρου συνδράμει στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού 
που θα εμβολιαστεί, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον εμβολιασμό στις ηλικίες 12 - 17 
ετών, που πλήττονται σε σημαντικό βαθμό, μέσω της συνεργασίας της με την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Οι προσκεκλημένοι γιατροί, Αυτοδιοικητικοί και Εκπαιδευτική Κοινότητα θα 
ενημερωθούν από τον κ. Λάζαρο Καρνέση, Ιατρό Παθολόγο, Λοιμωξιολόγο, Δ/ντή 
4ης Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου "Μητέρα" και θα ακολουθήσει συζήτηση 
ερωτήσεων, απόψεων και πληροφοριών.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, 
ώρα 11πμ.
α. Στους συμμετέχοντες μέσω webex (Πίνακας αποδεκτών Α) θα αποσταλεί 
έγκαιρα ο σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή τους στην τηλεδιάσκεψη. 
Παρακαλούμε να μας δηλώσετε τη συμμετοχή σας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη 
διεύθυνση: info@pedepirus.gr μέχρι τη Δευτέρα 15/11/2021, προκειμένου να σας 
αποσταλεί ο σύνδεσμος, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή, 
β. Την τηλεδιάσκεψη καλούνται να παρακολουθήσουν μέσω του youtube οι γονείς, 
οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και κάθε ενδιαφερόμενος (Πίνακας Αποδεκτών Β) στο
σύνδεσμο: https://youtu.be/ n-9qw ίΖ7Ε
Για την προετοιμασία των εισηγήσεων και τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
παρακαλούμε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας εκ των προτέρων με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@pedepirus.gr.
Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
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nivaKoc Αποδεκτών
A. Αποδέκτεο via συυετονή στην τηλεδιάσκειυη υέσω webex:

• κ. Λάζαρος Καρνέσης, Ιατρός παθολόγος - λοιμωξιολόγος

• κ. Κωνσταντίνος Καμπουράκης, Δ/ντής Περ/κής Εκπαίδευσης Ηπείρου

• κ.κ Δ/ντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομών Ηπείρου

• κ.κ. Δ/ντές Σχολικών μονάδων Περιφέρειας Ηπείρου

• κ.κ εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων & κηδεμόνων

• κ.κ. Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι Παιδείας και Κοινωνικών δομών - υπηρεσιών

• κ.κ. Προϊστάμενοι Κοινωνικών δομών - υπηρεσιών των Δήμων

• κ. Αγνή Νάκου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας Ηπείρου

• κ. Σταυρούλα Τσιάρα, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων

• κ. Ευάγγελος Χαρμπής, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Άρτας

• κ. Θωμά Δήμα, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας

• κ. Πέτρος Οικονομίδης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

Β. Αποδέκτες via παρακολούθηση Tnc τηλΕδιάσκειυηο υέσω youtube:
• Μαθητές

• Εκπαιδευτικοί

• Γονείς

• Πολίτες


