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 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
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ΚΟΙΝ:1)  Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
           2) Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ( διαμέσου της 
Π.Δ.Ε. Αττικής)

Θέμα: «Έγκριση άδειας εισόδου οδοντιάτρων σε σχολικές μονάδες Π.Ε. του Νομού Αττικής για το 
σχολικό έτος 2022-2023»

Σχετικά έγγραφα: Το με  αρ. πρωτ. 76769/22-06-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το με αριθ. πρωτ. Φ3/76793/Δ1/91060/26-07-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η με αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και  

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)

     Απαντώντας σε ανωτέρω σχετικό αίτημά σας, για διενέργεια προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου στις 

σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2022-2023 

σας γνωρίζουμε ότι η άδεια εισόδου οδοντιάτρων της Περιφέρειας Αττικής εγκρίνεται για τους/τις: 1) 

Σοφό Νικόλαο, 2) Αργύρη Αργυρούλα, 3)Πολύδωρα Μαρία, 4) Σταθοπούλου Κωνσταντίνα, 5) Γάτου 

Ταρσίτσα, 6) Θωμάκο Γεώργιο, 7) Κιούφη Σταμάτιο, 8) Πρέντα  Νικολάε  Ντίνου, 9) Καραδήμου 

Δήμητρα, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1) Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική και δωρεάν και 

πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας 

ή του Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας κ ΔΕΠ.
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2) Να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων 

και του ωρολογίου προγράμματός τους. Οι μέρες και οι ώρες των επισκέψεων των οδοντιάτρων στα 

σχολεία θα οριστούν μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή/-ντρια και τους εκπαιδευτικούς κάθε 

σχολικής μονάδας, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος 

και της λειτουργίας των σχολείων.

3) Να προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το 

περιεχόμενο των επισκέψεων και να εξασφαλιστεί η έγγραφη συγκατάθεσή τους ως προς τη συμμετοχή 

των μαθητών/τριών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

              4) Πριν τη διεξαγωγή των επισκέψεων στα σχολεία να αποσταλεί, στις σχολικές μονάδες, φόρμα 

με τα στοιχεία των οδοντιάτρων που θα πραγματοποιήσουν τις επισκέψεις και το χρονοδιάγραμμα 

αυτών.

              5) Να τηρηθεί αυστηρά η δεοντολογία όσον αφορά τη διασφάλιση της ανωνυμίας και των 

προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Ν. 

4624/2019(A΄137) Περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

6) Οι μαθητές θα απασχοληθούν, το μέγιστο, μία (1) διδακτική ώρα εντός ωρολογίου 

προγράμματος και πάντα παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.

7) Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού, το οποίο αφορά έμμεση 

ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

8) Ως προς την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων στα σχολεία εκτός εκπαιδευτικών και 

εργαζομένων σε αυτά, επιτρέπεται η είσοδος σε δύο (02) άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα. 

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου 
προληπτικού ελέγχου ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα 
πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την 
αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί 
το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό 
φορτίο.Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική 
καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων 
έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 
αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.



Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, 

παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους.

                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε., Ε.Α.Ε.

                                                                                                                                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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