
c 
ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥ ΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 

τ.κ. - Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr 
Email : tke@mlnedu.gov.gr 
Τηλέφωνο : 210-344 23 20 

FAX : 210-344 32 45 
Α 

ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε Αναφορά 
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ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου 

/Τμήμα Αναφορών 
ΚΟΙΝ: 1.-Υπουργείο Υγεiας 

(Γρ κ. Υπουργού) 
-Υπουργεlο Εργασίας, 
Κοιν .Ασφ.&Κοιν .Αλληλεγγύης 
(Γρ κ. Υπουργού) 

2. Βουλευτή κ. 
-Νικολόπουλο Νικόλαο 
(Δια της Βουλής των Ελλήνων) 

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας: ΠΑΒ 448/20-11-2015 » 
---

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε δημοσίευμα εφημερlδας με 
θέμα «Στέρηση δικαιωμάτων υγεrας, παιδείας και προστασίας ανήλικων παιδιών», την 
οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Νικολόπουλος Νικόλαος και στο μέρος των 
αρμοδιοτήτων μας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Φ.6/451/115136 /Γ1 εγκύκλιο. Ίου ΥΠΠΕΘ, ισχύουν τα εξής: 
"Σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3 β των άρθρων 7 των Π.Δ. 200 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α) για την 
εγγραφή μαθητών στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο, εκτός των άλλων, 
απαιτείται και «επίδειξη του βιβλιαρίου υγεtας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχεrου, 
στο οποfο φαlνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση». 



Σύμφωνα με το αρ. πρωτ.Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δlνσης Δημόσιας 
Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 
γνωμοδότησε ότι «είναι υποχρεωτικά όλα εκεlνα τα εμβόλια που εlναι ενταγμένα στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δlνονται δωρεάν στα πλαlσια προστασlας 
της Δημόσιας Υγεlας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να 
αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». 
Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές 
παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφεlλουν να 
προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από: α)Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή 
β) Δlνσεις Υγιεινής της οικεlας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ)Ασφαλιστικούς 
φορείς, ή ε)ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογlας Ν.3418/28-11-
2005(τ. Α' ΦΕΚ 287). 
Για τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των Δlντών των 
Σχολικών μονάδων και των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων με τους ανωτέρω φορείς 
καθώς και με τους Φορείς Κοινωνικής Στήριξης (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), προκειμένου να 
διευκολυνθεί ο εμβολιασμός των μαθητών των ανωτέρω ομάδων." 

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία Υγείας 
καθώς και Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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