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ΠΡΟΣ
κ. κ. Δ/ντές-ντριες & Προϊσταμένες
Δημοτικών Σχολείων-Νηπ/γείων
2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης 

Μεσσηνίας
Έδρες τους

                  
ΚΟΙΝ: 

1. κ. Δ/ντή Π.Ε.Μεσσηνίας
2.  κ.κ Σχολικούς Συμβούλους 3ης 

και 4ης  Περ. Π.Ε.  Μεσσηνίας,   27ης 

και 7ης Περ. Προσχολικής Αγωγής
Έδρες τους

Θέμα: Εμβολιασμός μαθητών
Σχετ.: Αρ. πρωτ. Φ.6/451/115136/Γ1/19-9-2010/ΥΠΔΒΜΘ/Διεύθυνση σπουδών 
Π.Ε. – Τμήμα Γ΄ Μαθητικών Θεμάτων

 Σας  κοινοποιούμε ως έχει  το  παραπάνω σχετικό  έγγραφο που αφορά τον 
εμβολιασμό των μαθητών :

«Με αφορμή ερωτήματα  που υποβλήθηκαν  στη  Δ/νσή  μας,  σχετικά  με  την 
υποχρεωτικότητα των εμβολίων για την εγγραφή των μαθητών στο Νηπιαγωγείο και το 
Δημοτικό Σχολείο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3  βτων 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 υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου  
στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική  
εξέταση».

Σύμφωνα  με  το  με  αριθμ.  πρωτ.  Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008  έγγραφο  της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, η Εθνική Επιτροπή 
Εμβολιασμών γνωμοδότησε ότι «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι 
ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και  για αυτό δίνονται  δωρεάν στα 
πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 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, οφείλουν να 
προσκομίζουν  βεβαίωση  ιατρικής  αντένδειξης  από  :  α)Περιφερειακά  Γενικά 
Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, 
ή  δ)Ασφαλιστικούς  φορείς,  ή  ε)ιδιώτες  ιατρούς,  σύμφωνα  με  τον  κώδικα  Ιατρικής 
Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ.Α' ΦΕΚ 287).

 Για τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των 
Δ/ντών 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.»

Ο Προϊστάμενος

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος
     Δάσκαλος
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