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ΘΕΜΑ:   Κέντρα εμβολιασμού και ΑΔΥΜ

ΣΧΕΤ: 

1. Το Ν. 3329/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγεία και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
2.  Το Ν. 3527/2007, «Κύρωση συμβάσεων υπέρ ΝΠ εποπτευομένων από το ΥΥΚΑ και λοιπές διατάξεις».
3.  Το Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις»
4. Το Ν. 4486/2017, «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
5. Το με αρ. πρ. Γ1γ/Γ.Φ.13,18/Γ.Π.οικ.19814/08-03-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Καθορισμός Ενιαίας 

Διαδικασίας Ανάπτυξης και Οργάνωση προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων, Προληπτικών Ιατρικών Εξετάσεων 
σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού» (ΑΔΑ: 783Ι465ΦΥΟ-
ΦΧ6)

6. .Το με αρ. πρωτ:Γ1γ/Γ.Φ3.3,3,13,18Ζ/ΦΑΥ4,6(2018)/Γ.Π.οικ.78038/11-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 
«Ανάπτυξη-υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του 
μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος2018-2019»

7.  Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Φ9/205986/Δ7/29-11-2018  σχετικά με « Έγκριση άδειας εισόδου για την 
υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για το σχολικό έτος 2018-2019»

8. Η υπ αριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014,(ΦΕΚ 1296 τ. Β΄/2014 ΚΥΑ με τίτλο  «Καθορισμός του τύπου, του 
περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του 
Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για την ενδυνάμωση 

Α.  των σχέσεων Κράτους – Πολίτη,

Β.  της βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

Γ. της  βελτίωσης της καθημερινότητας  των χρηστών από τις υπηρεσίες υγείας , 

Δ.  της υποστήριξης των μαθητών Σχολικών Μονάδων σε θέματα υγείας

σας κοινοποιούμε επικαιροποιημένο πίνακα με τα εμβολιαστικά κέντρα και τις 
δομές χορήγησης ΑΔΥΜ της υπηρεσίας μας που βρίσκονται στην χωρική 
αρμοδιότητα της Διεύθυνσης σας προκειμένου να ενημερώσετε τους Διευθυντές 



των Σχολείων, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς των μαθητών 
προκειμένου να προγραμματίσουν 

εμβολιασμούς ή χορήγηση ΑΔΥΜ σε όσους προβλέπει η σχετική εγκύκλιος.

«Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και 
προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και 
αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ)(Aριθμ. 
απόφ. Φ.6/304/75662/Γ1 – ΦΕΚ Β 1296 – 21.05.2014».

Παρακαλούμε για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του επιχειρησιακού μας 
σχεδίου που στοχεύει στην διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των γονέων των 
μαθητών:

1. Να κατευθύνεται τους γονείς στο κέντρο χορήγησης ΑΔΥΜ και εμβολιασμών 

        που βρίσκεται κοντά στο σχολείο και

2. Τον Μάϊο να προηγηθούν τα παιδιά που θα εγγραφούν στα Νηπιαγωγεία 
και στην Α΄ Δημοτικού, 
τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Δ΄ 
Δημοτικού και θα εγγραφούν  στην Α΄  Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου.
Τον Σεπτέμβριο μπορούν να προγραμματισθούν όσοι μαθητές δεν πήγαν το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα.

ώστε όλοι οι μαθητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να έχουν ΑΔΥΜ.
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