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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
Αποστολή με  ηλεκτρονικό   ταχυδρομείο 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι, 30-3-2021 
Αριθ. πρωτ.: 35507/Ν1 
   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
- - - - -  

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
- - - - -  

ΠΡΟΣ: 1. Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.  

 2. Όλες τις Δ/νσεις Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης (με την 
υποχρέωση διαβίβασης της 
παρούσας στις ιδιωτικές σχολικές 
μονάδες της εποπτικής τους 
αρμοδιότητας).  

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι  
E-mail: protocol@minedu.gov.gr 

  

  

  

ΘΕΜΑ: «Εμβολιασμός  ιδιωτικών εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά 
Κέντρα». 

 

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών που 

εργάζονται στις  ιδιωτικές σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με αναπλήρωση 

αδιάθετων δόσεων εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα, παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα κάτωθι 

στοιχεία στο επισυναπτόμενο υπολογιστικό φύλλο (excel), έτσι ώστε να καταρτισθεί αναλυτική 

κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τους Αριθμούς Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι/ες επιθυμούν να λάβουν μέρος 

για πρώτη φόρα στον εμβολιασμό. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποχρεούνται να δηλώσουν ρητώς (είτε 

με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986) προς τη 

Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, ότι συναινούν στην αποστολή των ως άνω στοιχείων στα 

Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να ενεργοποιηθούν τα ΑΜΚΑ και να καταστούν 

δικαιούχοι εμβολιασμού.  

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία συμπληρώνονται από τους/τις Διευθυντές/ντριες των 

ιδιωτικών σχολικών μονάδων αποκλειστικά στη συγκεκριμένη ψηφιακή μορφή (excel) και 

αποστέλλονται έως την 01.04.2021. στο Υπουργείο Υγείας στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση: 

emvolio.ischools@moh.gov.gr. 

Εκ παραλλήλου, τα ως άνω στοιχεία αποστέλλονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για 

να ενσωματωθούν στον κοινό κατάλογο που διαχειρίζεται η αντίστοιχη ομάδα συντονισμού 

εμβολιασμών, προκειμένου να καλούνται όλοι οι Εκπαιδευτικοί (Δημόσιοι και Ιδιωτικοί) κατά σειρά 

ηλικίας.  
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Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας.  

 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ. 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

   
   
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ 

Επιχειρησιακή Υπεύθυνη Covid-19  
του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

   
Εσωτ.διανομή 
- Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας (κα Ζ. Μακρή). 

- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. 

- Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης / Τμήμα  Β΄ (αρχείο).  

- Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης / Τμήμα  Γ΄. 
- Γραφείο Τύπου (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ).   
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