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1. Πεξηθεξεηαθνύο Γηεπζπληέο 

Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

 

2. Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο & 

Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο 

 

3. Γηεπζπληέο θαη Πξντζηακέλνπο 

ρνιηθώλ Μνλάδσλ Π.Δ. & Γ.Δ (δηα 

ησλ Γηεπζύλζεσλ Π.Δ.& Γ.Δ.)  

 

4.  πιιόγνπο Γνλέσλ   

(κέζσ ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ Π.Δ. & 

Γ.Δ.) 

 

5. Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Γνλέσλ 

Διιάδαο (Α..ΜΔ.Γ.Δ.) 

 

  

ΘΔΜΑ: «Ενημερωηική διαδικησακή εκδήλωζη για ηον εμβολιαζμό ζηη 

μαθηηική κοινόηηηα» 

Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ηελ επηζηξνθή ζηε δηα 

δώζεο δηδαζθαιία, έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ. είλαη ε ελεκέξσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο γηα ηε ζεκαζία ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο θαηά ηεο 

λόζνπ Covid-19.  

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαηαλνώληαο ηελ αλάγθε νξζήο θαη 

ζε βάζνο ελεκέξσζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ ηνπο, 

δηνξγαλώλεη ηελ Τρίηη 21 Σεπηεμβρίοσ 2021 ζηις 16:00 ελεκεξσηηθή 

δηαδηθηπαθή εθδήισζε κε ζέκα: «Ενημέρωζη για ηον Εμβολιαζμό Παιδιών και 

Εθήβων 12-17 εηών». 

Ζ Οκόηηκε Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο θαη Πξόεδξνο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Δκβνιηαζκώλ θα. Μαξία Θενδσξίδνπ θαη ε Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο 

Λνηκσμηνινγίαο θα. Βάλα Παπαεπαγγέινπ ζα ελεκεξώζνπλ γηα ηε ζεκαζία ηνπ 

εκβνιηαζκνύ θαη ηαπηόρξνλα ζα απαληήζνπλ ζε θάζε απνξία θαη εξώηεκα 

ζρεηηθά κε ηα εκβόιηα. 

Σελ εθδήισζε κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο 

θαη καζήηξηεο, αιιά θαη όπνηνο άιινο ελδηαθέξεηαη, από ην θαλάιη ηνπ 
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Τ.ΠΑΗ.Θ. ζην YouTube ζην ζύλδεζκν: https://youtu.be/KzHniXrJQaQ αιιά θαη 

από ηνλ ινγαξηαζκό πνπ δηαζέηεη ην Τ.ΠΑΗ.Θ. ζην θνηλσληθό δίθηπν Facebook 

(ζύλδεζκνο: https://www.facebook.com/MinEduGR ). 

ην πιαίζην ηνπ αλνηθηνύ δηαιόγνπ, κπνξείηε λα ππνβάιιεηε ηα εξσηήκαηά ζαο 

ζηε θόξκα https://forms.gle/7qVHt6NfTASWHxCw5 από ηε Γεπηέξα 20 

επηεκβξίνπ κέρξη θαη ηελ Σξίηε 21 επηεκβξίνπ ζηηο 14:00. 

Σελ εθδήισζε ζα πξνινγίζεη ε Τπνπξγόο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θα Νίθε 

Κεξακέσο θαη ε αξκόδηα πθππνπξγόο Εέηηα Μαθξή 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ.  

 

                                                                                           Ζ Τθππνπξγόο 

 

ΕΩΖ (ΕΔΣΣΑ) Μ.  ΜΑΚΡΖ 
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