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Ηράκλειο, 18- 09-2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ2 /  1662 

 
ΠΡΟΣ:   

• Σχολικές Μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης (δια των Δ/νσεων) 

• Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης 

• Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) 
Κρήτης 
 

ΚΟΙΝ:   

• Περιφέρεια Κρήτης:  gram.pkr@crete.gov.gr  

• κ. Μπορμπουδάκη Λένα:  dioikitria@hc-crete.gr  

• κ. Παπαδάκη Αντώνη: apapadakis@crete.gov.gr  
• κ. Παρασχάκη Εμμανουήλ: eparaska@med.duth.gr 

• ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

• Σ.Ε.Ε.  του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

• ΚΕ.Σ.Υ. Κρήτης 

• Κ.Π.Ε.  Κρήτης 

• Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας 
Κρήτης oesgoneonkriti@gmail.com  

• Ενώσεις Συλλόγων Γονέων στην Κρήτη  (διά της 
Ομοσπ. Ένωσης Γονέων, Περιφ. Κρήτης) 

 

"Ανάσες ζωής- Αποστάσεις αγάπης –  

Συνέργειες Φροντίδας για  ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον" 
-------------------------------------------------------- 

Πρόσκληση σε διαδικτυακή υποστηρικτική δράση  
Πρόγραμμα - Οδηγίες Παρακολούθησης 

 
Σε  προηγούμενη δράση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης, ξεκινήσαμε ενδυναμώνοντας την ψυχική μας 

υγεία  με τον κ. Δημήτρη Καραγιάννη και σχεδιάζοντας  αισιόδοξα ‘Βήματα για τη Ζωή’, με την κ. 
Νάντια  Κουρμούση. 

Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, να μοιραστούμε αγωνίες, να διώξουμε φόβους, να 
καθησυχάσουμε ανησυχίες, απαντώντας, με τη συμβολή ειδικών, σε ερωτήματα που 
απασχολούν εκπαιδευτικούς και γονείς, με στόχο να υποστηρίξουμε πολύπλευρα την 
εκπαιδευτική κοινότητα στις πρωτόγνωρες συνθήκες κρίσης που βιώνουμε. 

Σας προσκαλούμε λοιπόν, να παρακολουθήσετε την ενημερωτική  δράση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,  η 

οποία  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  23  Σεπτεμβρίου 2020,  ως εξής:  
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• 18:00 - 18:45, με θέμα:  «Οδηγίες και αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού στο σχολικό περιβάλλον. Συχνά ερωτήματα και 
ανησυχίες.» 

και εισηγητή τον κ. Εμμανουήλ Παρασκάκη, Παιδίατρο, Παιδοπνευμονολόγο, Αναπληρωτή 

Καθηγητή Παιδιατρικής στο Ιατρικό Τμήμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρείας. 

• 18:45 - 19:30, με θέμα: «Χρήσιμες συμβουλές υγιεινής για την πρόληψη των 
λοιμώξεων στο σχολικό περιβάλλον-Οδηγίες για τον καθαρισμό και 
απολύμανση σχολικών κτιρίων.» 

και εισηγητή τον κ. Αντώνιο Παπαδάκη, Υγειονολόγο, M.Sc., M.Sc., Ph.D Aναπληρωτή 

Προϊστάμενο του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Περιφέρειας Κρήτης, Αντιπρόεδρο της 
 Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Υγείας. 
 

Η ενημερωτική δράση θα ολοκληρωθεί με παρέμβαση της κ. Λένας Μπορμπουδάκη, 

Διοικήτριας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης). 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Η παραπάνω δράση θα διεξαχθεί μέσω του παγκόσμιου ιστού (w.w.w.) σε αίθουσα 
τηλεδιάσκεψης WEBEX (για μικρή ομάδα συμμετεχόντων) και παράλληλα  θα μεταδίδεται για 
όλους απευθείας (live-streaming) μέσω του YouTube και μέσα από τη σελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

Κρήτης (μενού ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ’’ ή  https://pekes.pdekritis.gr/draseis/).  

Για να παρακολουθήσετε ζωντανά τις εισηγήσεις στο YouTube, ακολουθήστε τον παρακάτω 
σύνδεσμο: 
 

Τετ. 23-09-2020,  18:00 – 20:30:   https://youtu.be/JatV6k1Lw2I 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, εγγραφείτε στο κανάλι του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

στο  YouTube:   https://www.youtube.com/channel/UCnWE3h2CeI5CIZEx239vYjA 

Η παρακολούθηση της επιμορφωτικής δράσης είναι προαιρετική,  δωρεάν και ανοικτή σε κάθε 
ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και γονέα. 

Θα δοθεί η δυνατότητα να απαντηθούν από τους  εισηγητές ερωτήσεις τις οποίες μπορείτε να 
υποβάλετε:  
(α) γραπτά στο chat του YouTube,  
(β) προφορικά ή γραπτά στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης. 

Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:  https://pekes.pdekritis.gr/draseis/. 

 

Η Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Κρήτης 

Ειρήνη Βιδάκη,  ΣΕΕ ΠΕ70 
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