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Κοζάνη, 20-10-2020 
Αρ. Πρωτ.: 5508 

Εγκύκλιος: 4 

Ταχ.  Δ/νση    
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες  
Τηλέφωνο      
F A X   
e-mail 

: Διοικητήριο 
: 50131 
: Μιχαήλ Α. Παπαγεωργίου 
: 2461351241 
: 2461047233 
: grekped@dipe.koz.sch.gr 

ΠΡΟΣ: 
 

Σχολικές Μονάδες Δ/νσης Π.Ε. Κοζάνης 
 

Έδρες τους 
 

  ΚΟΙΝ : 1. Περ. Δ/νση Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας 
2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας 
 

Σας κοινοποιούμε τα παρακάτω έγγραφα διαφόρων Αρχών και παρακαλούμε να 
ενημερωθεί ενυπόγραφα το διδακτικό προσωπικό του σχολείου σας. 

 

1ο Θέμα Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021. 
 

2ο Θέμα Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021. 
 

3ο Θέμα Διαβίβαση ΚΥΑ επαναλειτουργίας σχολείων και φορέων. 

 ΦΕΚ 3780/Β΄/2020 

 Διευκρινίσεις 

 Παροχή διευκρινίσεων 

 Ενδεικτική διάρθρωση προγράμματος 
 

4ο Θέμα Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών 
λοίμωξης COVID-19. 

 Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 
σε σχολικές μονάδες. 

 

Διαβίβαση οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα Δημοτικά 
Σχολεία. 

 Λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS–CoV-2 (COVID-19) Οδηγίες για Δημοτικά 
Σχολεία. 

 

Διαβίβαση οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα Νηπιαγωγεία. 

 Λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS–CoV-2 (COVID-19) Οδηγίες για Νηπιαγωγεία. 
 

5ο Θέμα Οδηγίες διαχείρισης της ύλης και οδηγίες διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών 
αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021. 
 

Α. Οδηγίες διδασκαλίας της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Κοινωνικών και 
Φυσικών Επιστημών στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021. 

 Παράρτημα 1 

 Παράρτημα 2 
 

Β. Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα “Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)” και οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής 
στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021. 

 Παράρτημα 1 - Τ.Π.Ε. 

 Παράρτημα 2 – Φ.Α. 
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Γ. Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας του 
Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021. 

 Παράρτημα 
 

6ο Θέμα Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη 
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21. 
 
Διαβίβαση Οδηγού για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-21. 

 Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως. 
 

7ο Θέμα Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές 
Μονάδες. 

 Εσωτερικός Κανονισμός Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών. 
 

8ο Θέμα Έγκριση Άδειας Εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων Φυσικής Αγωγής σε σχολικές 
μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης. 
 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Φίλαθλης 
Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης. 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης 
Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούσου 
Κουνγκ Φου (ΕΟΓΣΚΦ). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας 
Ατόμων με Αναπηρίες. 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Γυμναστικής 
Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους του Συλλόγου Ελλήνων 
Ολυμπιονικών. 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Παραολυμπιακής 
Επιτροπής (Ε.Π.Ε.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Φίλαθλης 
Oμοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Φιλάθλου 
Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ (Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας KANOE – 
ΚΑΓΙΑΚ (Ε.Ο.Κ-Κ.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ. 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Κωπηλατικής 
Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Εθνικής Ομοσπονδίας 
Αθλητισμού Κωφών. 
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 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Μοντέρνου Πεντάθλου. 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ. 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ξιφασκίας. 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Σωματείων 
Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης. 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης. 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών 
Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Σκακιστικής 
Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ένωσης Συμμετασχόντων σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες (Ε.Σ.Ο.Α.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Χειμερινών Αθλημάτων (Ε.Ο.Χ.Α.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης 
Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας 
της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά 
Διακριθέντων Αθλητών (Σ.Ε.Ε.Δ.Α.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ 
(Ε.Ο.Γ.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ 
(Ε.Ο.Γ.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Τσιρλίντινγκ - Αθλητικού Ομαδικού Χορού (Ε.Ο.Τ. - Α.Ο.Χ.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου 
Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.). 

 Χορήγηση άδειας εισόδου σε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.). 

 
Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εισόδου των Αθλητικών Ομοσπονδιών και 
Φορέων για το σχολικό έτος 2020 - 2021. 
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Στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων 
παιδιών με τον αθλητισμό, το ΥΠΑΙΘ έχει εγκρίνει την άδεια εισόδου σε σχολικές 
μονάδες της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 σε 
εκπροσώπους φυσικής αγωγής. Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων 
παρακαλούμε να πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στα συνημμένα 
έγγραφα. 
 

 
 
 

                                                                         Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Κοζάνης 
 
                
 

                                                                      Μιχαήλ Παπαγεωργίου 
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