
ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη Γονέων / Κηδεμόνων μαθηηών/ηριών κάθε βαθμίδας 

ζε διαδικησακή ενημερωηική ζσνάνηηζη με θέμα: «Παηδηά θαη έθεβνη 

ζηηο κέξεο ηνπ #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ : ελεκέξωζε γηα ηελ παλδεκία COVID 

19» 

Αγαπεηνί γνλείο, 

Η Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Πξωηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο Αηηηθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 2ε Υγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

Πεηξαηώο θαη Αηγαίνπ θαη ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηεο 

Ιαηξηθήο Σρνιήο ΕΚΠΑ «Σηξαηεγηθέο Αλαπηπμηαθήο θαη Εθεβηθήο 

Υγείαο» ζαο πξνζθαινύλ ζηελ ελεκεξσηηθή δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε κε 

γεληθό ζέκα: «Παηδηά θαη έθεβνη ζηηο κέξεο ηνπ #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ : 

ελεκέξωζε γηα ηελ παλδεκία COVID 19», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

ζπλζήθεο δσληαλήο κεηάδνζεο ζην Youtube ηελ Τεηάξηε 29 Απξηιίνπ θαη 

ώξεο 18:30-20:00. 

Σπκκεηέρνπλ επίζεο ηα δίθηπα ηνπ ΟΚΑΝΑ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Από ην 

Α έωο ην Ω : κηα Αθαδεκία γηα Γνλείο» ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο 

Εθεβηθήο Ιαηξηθήο (Ε.Ε.Ε.Ι.) 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζεηε ηελ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε δσληαλά, 

δελ έρεηε παξά λα πιεθηξνινγήζεηε ηελ αθόινπζε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ζε 

έλα θπιινκεηξεηή, δειαδή, έλα πξόγξακκα πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν:  

https://youtu.be/Yl5Cleb5cio  

       Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε πσο νη νκηιίεο ζα καγλεηνζθνπεζνύλ 

θαη πσο απηή ε καγλεηνζθόπεζε (ην βίληεν) ηεο εθδήισζεο ζα είλαη 

δηαζέζηκε θαη κεηά ην ηέινο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζην youtube κε ηνλ 

ηίηιν :«Παηδηά θαη έθεβνη ζηηο κέξεο ηνπ #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ : ελεκέξωζε 

γηα ηελ παλδεκία COVID 19»,ώζηε λα κπνξέζεηε λα ηελ παξαθνινπζήζεηε. 

Τν πξόγξακκα ηεο ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο είλαη ην αθόινπζν: 

Γεώξγηνο  Κόζπβαο 
Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 
Αηηηθήο 
Μαξία  Δίπια 
Υπνδηνηθήηξηα 2εο ΓΥΠε 
Πεηξαηώο/Αηγαίνπ 
Κωλ/λνο Κνθθώιεο 
Αληηπξόεδξνο  ΓΣ ΟΚΑΝΑ 

Καισζόξηζκα - Σπληνληζκόο 

Μαξίδα Τζνιηά 
Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο-
Λνηκσμηνινγίαο 
Γηεπζύληξηα Β΄ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο 
ΔΚΠΑ  

Φαξαθηεξηζηηθά ηεο ινίκσμεο COVID 
19 

ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο 

https://youtu.be/Yl5Cleb5cio


Άξηεκηο Τζίηζηθα 
Αλαπι. Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο-
Δθεβηθήο Ιαηξηθήο ΔΚΠΑ 
Δπηζη. Υπεύζπλνο Μνλάδαο Δθεβηθήο 
Υγείαο (Μ.Δ.Υ.), Β΄ Παηδηαηξηθή Κιηληθή 
ΔΚΠΑ 

#ΜΔΝΟΥΜΔ ΣΠΙΤΙ. Καη ηώξα ηη 

γίλεηαη; 

Γηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα ζηελ επνρή ηνπ COVID 19 

 

Επζαιία Τδίια 
Παηδνςπρίαηξνο MSc – 
Αθαδεκατθή ππόηξνθνο  ΔΚΠΑ 

#ΜΔΝΟΥΜΔ ΣΠΙΤΙ Οδεγόο επηηπρίαο 

γηα ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 

Δξ Αιέμαλδξνο Καπαληάξεο 
Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ 
Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ86) ΠΔ.Κ.Δ.Σ. 
Θεζζαιίαο 

#ΜΔΝΟΥΜΔ ΣΠΙΤΙ: Δξγαιεία θαη 

δξάζεηο ζην δξόκν γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο – 

Γεκηνπξγηθό δηαδίθηπν 

 

 

Παξαθαινύκε κε ηε θξνληίδα ησλ Γηεπζπληξηώλ/Γηεπζπληώλ ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ όπσο ελεκεξσζνύλ νη γνλείο & θεδεκόλεο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ πνπ θνηηνύλ ζηε κνλάδα ζαο κε θάζε πξόζθνξν κέζν 

(ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ απνζηνιή ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο κέζσ ηνπ 

myschool), ώζηε λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ελεκεξσηηθή εθδήισζε. 

Δθ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο                                                                                                           

                                                                                                                              

                                                                                                           

                                                                                                                                 


