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ΘΕΜΑ Συγκρότηση κλιμακίων ιατρών  για διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης 
Πιστοποιητικών Υγείας για εξυπηρέτηση  εγγραφής των  μαθητών στις δομές 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  συμπλήρωσης  του 
Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

 
       Σύμφωνα με τις παρ.  (1), (10) & (11) της ενότητας Γ’ (Τμήμα Κατάρτισης  
Προγραμμάτων),  του  άρθρου  12  «Διάρθρωση  –Αρμοδιότητες,  Διεύθυνση  (Υ3) 
Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας»  (Π.Φ.Υ.)  του  Π.Δ/τος  95/10.3.2000 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ.  Α’),  η Δ/νση 
Π.Φ.Υ.  έχει  την  αρμοδιότητα  διαχείρισης  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  την 
πρωτοβάθμια  φροντίδα  και  με  την  κατάρτιση,  παρακολούθηση  και  υλοποίηση 
προγραμμάτων,  για  την  παροχή  υπηρεσιών  πρόληψης,  για  την  εν  γένει 
ψυχοκοινωνική  στήριξη  του  παιδικού  πληθυσμού,  των  νηπιαγωγείων,  των 
δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων, καθώς και τη συλλογή και 
αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν τη νοσηρότητα των παιδιών σχολικής ηλικίας 
και των εκπαιδευτικών λειτουργών καθώς και τις γενικές προληπτικές εξετάσεις 
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των  μαθητών  με  βάση  το  τηρούμενο  δελτίο  υγείας,  με  σκοπό  την  υποβολή 
ανάλογων προτάσεων και τη διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικής Υγείας  της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής 
του Υ.Υ. (παρ.2 εδάφιο (ε) άρθρο 50 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ. Α’)).

     
1. ΓΕΝΙΚΑ

     Αναφορικά  με  τις  διαδικασίες  έκδοσης  Πιστοποιητικών  Υγείας,  για  την 
εγγραφή  μαθητών-τριών  στις  δομές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Π.Ε. & Δ.Ε.), σας ενημερώνουμε: 
  
     α. Σύμφωνα με τη παρ.1  του άρθρου 7, των Π.Δ 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161 τ.  
Α’)  και  όπως  ειδικότερα   αναφέρεται  σε  σχετικές  εγκυκλίους  που  κατ’  έτος 
εκδίδονται από τη Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Υπουργείου 
Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  (Υ.Π.Θ.Π.Α.),  οι 
εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται 
από 1 έως  21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ 200/1998 (ΦΕΚ 161 
τ.  Α’),  μεταξύ  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  για  την  εγγραφή  στο 
νηπιαγωγείο, είναι και τα εξής: 
           - Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση  
             άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια 
             και η οδοντολογική εξέταση.

     Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του Π.Δ 201/1998 
(ΦΕΚ 161 τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 
159 τ. Α’), μεταξύ των απαιτούμενων  δικαιολογητικών για την εγγραφή στην Α’ 
τάξη του δημοτικού σχολείου, είναι τα εξής:
            -Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (μαθητή), ή προσκόμιση 
              άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα  
              εμβόλια.
           - Έκδοση πιστοποιητικού οδοντολογικής εξέτασης, όπως επίσης και 
          - Έκδοση πιστοποιητικών καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.

     Στη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται  κατ’ έτος από το Υ.Π.Θ.Π.Α. γίνεται 
αναφορά  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  πιστοποιητικά  υγείας 
(οδοντολογική  εξέταση  για  το  νηπιαγωγείο  –  οδοντολογική,  καρδιολογική  και 
οφθαλμολογική  εξέταση  για  την  Α’  τάξη  του  δημοτικού  σχολείου)  τα  οποία 
κατατίθενται  κατά  την  περίοδο  εγγραφής,  το  μήνα  Ιούνιο  κάθε  έτους  και  που 
δύνανται  να  κατατεθούν  και  κατά  το  μήνα  Σεπτέμβριο  στην  έναρξη  του  νέου 
σχολικού έτους.

     β1. To Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθορίζεται με την 
αριθμ. 58410/Γ4 «Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του 
Ατομικού  Δελτίου  Υγείας  (Α.Δ.Υ)»  (ΦΕΚ  859  τ.  Β’/23-06-2005.)  ΚΥΑ  και 
αποτελεί  στοιχείο  που  κατατίθεται  στη  Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (συν. 1).
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     Το Α.Δ.Υ.Μ. (συν. 2) κατατίθεται στις σχολικές Μονάδες κατά την εγγραφή 
του μαθητή-τριας α) στο νηπιαγωγείο, β) στην Α’ , Γ’ και Ε’ τάξη του Δημοτικού 
και γ) στις Α’ τάξεις Γυμνασίου, Ενιαίου και Τεχνικού – Επαγγελματικού Λυκείου. 

     β2.  Οι συναρμόδιες Δ/νσεις  τoυ Υπουργείου Υγείας και  του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχουν διαμορφώσει σε 
συνεργασία, Τροπολογία Νόμου και Σχέδιο Κ.Υ.Α. σχετικά με την αναμόρφωση 
του  Ατομικού  Δελτίου  Υγείας  του  Μαθητή  (Α.Δ.Υ.Μ.),  καθώς  και  των 
πιστοποιητικών  υγείας  που  απαιτούνται  για  την  εγγραφή  των  παιδιών  στη 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
     Τα ανωτέρω προωθούνται  σε διάφορους επιστημονικούς φορείς και υπηρεσίες, 
προκειμένου  να  γίνει  διάλογος  για  την  οριστικοποίηση  της  μορφής  και  του 
χαρακτήρα του Α.Δ.Υ.Μ., ώστε να αναπτυχθούν  ενέργειες θεσμοθέτησης που θα 
θέσουν σε ισχύ το νέο καθεστώς από το 2014.

     γ1. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες που θεσμικά προβλέπονται και υλοποιούνται 
κατά τις περιόδους εγγραφής των μαθητών-τριών στα σχολεία (από Ιούνιο έως και 
Σεπτέμβριο),  τόσο από μαρτυρίες  που προέρχονται από το χώρο των αρμόδιων 
υπηρεσιών υγείας,  που έχουν την ευθύνη έκδοσης των Πιστοποιητικών Υγείας, 
των επαγγελματιών υγείας –ιατρών όσο και των πολιτών – γονέων που επιθυμούν 
την  έκδοση  των  εν  λόγω  εγγράφων,  προκαλούν  ποικίλα  προβλήματα  και 
δυσχέρειες όπως: 
              -Πολλαπλές μετακινήσεις των ενδιαφερομένων - και ιδιαίτερα από 
αγροτικές σε αστικές περιοχές – σε κλινικές νοσοκομείων και ιδιώτες ιατρούς.
               -Πολλαπλή οικονομική  επιβάρυνση  για  την  έκδοση κάθε  νέου 
πιστοποιητικού υγείας 
               -Υπερφόρτωση με ραντεβού των αρμόδιων κλινικών των νοσοκομείων,  
γεγονός  που  καθυστερεί  την  έκδοση  των  πιστοποιητικών  και  κατ’  επέκταση 
δυσχεραίνει την τακτική και έκτακτη εξυπηρέτηση των περιστατικών. 
               -Διοικητική επιβάρυνση των Υπηρεσιών των νοσοκομείων για την  
έκδοση διαφορετικών Πιστοποιητικών Υγείας, που αφορούν το ίδιο παιδί.

     γ2.  Το Υπουργείο Υγείας προώθησε την πιλοτική συγκρότηση κλιμακίων 
ιατρών με σχετική εγκύκλιο (Υ3γ/ΓΦ13/Γ.Π.οικ.82130/24-8-2012), με συντονισμό 
των Υγειονομικών Περιφερειών, στα Κέντρα Υγείας και στα Εξωτερικά Ιατρεία 
των Νοσοκομείων της  χώρας για την περίοδο Σεπτέμβριος  -  Οκτώβριος 2012.

Παρά  τις  δυσκολίες  που  προέκυψαν  σε  οργανωτικό  και  λειτουργικό 
επίπεδο, για πρώτη φορά, επιτεύχθηκε η συντονισμένη εξυπηρέτηση οικογενειών 
για το εν λόγω θέμα, διευκολύνοντας  μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων μαθητών, 
ιδιαίτερα σε  αγροτικές  και  ημιαστικές  περιοχές,  αναδεικνύοντας  παράλληλα τα 
σημαντικά προβλήματα έλλειψης των απαιτούμενων ιατρικών ειδικοτήτων, αλλά 
και την αδυναμία κάλυψης όλων των αναγκών συμπλήρωσης των Α.Δ.Υ.Μ., που 
συνέχισαν να εξυπηρετούνται, - με τα όποια προβλήματα καθυστέρησης από τις 
δομές του Ε.Σ.Υ., - μετά το μήνα Οκτώβριο του 2012.

     δ. Κατόπιν των ανωτέρω, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε 
συνεργασία  με  τις  συναρμόδιες  Διευθύνσεις,  Ανάπτυξης  Μονάδων  Υγείας  και 
Δημόσιας Υγιεινής του Υ.Υ., προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μαθητές-τριες και 
οι οικογένειές τους για τη λήψη σχετικών Πιστοποιητικών Υγείας που απαιτούνται 
για τις εγγραφές των μαθητών-τριών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. και τη 
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συμπλήρωση  του  Α.Δ.Υ.Μ.,  προωθούν  με  την  παρούσα  εγκύκλιο  την  άμεση 
διεξαγωγή  ενεργειών  για  τη  συγκρότηση  κλιμακίων  ιατρών  σε  Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  του  Ε.Σ.Υ.,  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και  με 
συνεργασία  ιδιωτών  ιατρών  σε  ειδικές  περιπτώσεις που  θα  καλύψουν  τις 
σχετικές  ανάγκες  για  τις  εγγραφές  του  σχολικού  έτους  2013-2014, ως 
ακολούθως :

2. ΚΕΝΤΡΑ  ΥΓΕΙΑΣ  –   ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.).

     α.  Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας να μεριμνήσουν 
για τη συγκρότηση κλιμακίων ιατρών με ειδικότητες Οδοντιάτρων, Καρδιολόγων, 
Οφθαλμιάτρων και Παιδιάτρων, που θα εξυπηρετούν τους προσερχόμενους γονείς 
στα  Εξωτερικά  Ιατρεία  των  Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων  καθώς  και  στα  Κέντρα 
Υγείας ευθύνης τους.
     Η συγκρότηση των εν λόγω κλιμακίων ιατρών αφορά μόνο τις περιπτώσεις 
διευκόλυνσης για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας που απαιτούνται για 
την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α’ τάξη των Δημοτικών 
Σχολείων καθώς και στη συμπλήρωση των Α.Δ.Υ.Μ. από Παιδιάτρους (για 
την παράλληλη κατάθεση αυτού κατά την εγγραφή).

     Επισημαίνεται ότι,  εφόσον υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης των εν 
λόγω κλιμακίων,  είναι  σκόπιμο να δοθεί  προτεραιότητα,  στην κάλυψη του 
μαθητικού πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, μέσω των Κέντρων Υγείας.

     β.  Ο προγραμματισμός λειτουργίας των κλιμακίων ιατρών σε συγκεκριμένες 
ημέρες  και  ώρες  της  εβδομάδας  στα  Εξωτερικά  Ιατρεία  των  Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων  και  στα  Κέντρα  Υγείας,  θα  διευκολύνει  την  έκδοση  ενός  ενιαίου 
Πιστοποιητικού  Υγείας  για  τους  μαθητές,  όπου  όλοι  οι  αρμόδιοι  ιατροί  θα 
εκθέτουν  την  κατάσταση υγείας  του  παιδιού,  αποσυμφορώντας   τις  Υπηρεσίες 
Υγείας. 
     Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκρότηση των εν λόγω κλιμακίων 
ιατρών στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, (είτε λόγω έλλειψης 
των  ειδικοτήτων  είτε  λόγω  λειτουργικών  δυσχερειών),  καθ’όλη  την  περίοδο 
εξυπηρέτησης  των  οικογενειών,  προτείνεται  η  κατά  προτεραιότητα 
διευκόλυνσή  τους,  ώστε  στις  προγραμματισμένες  ημέρες  και  ώρες,  να 
επισκέπτονται τις ανάλογες ειδικότητες ιατρών για την ταυτόχρονη λήψη των 
Πιστοποιητικών Υγείας που απαιτούνται. 

γ. Ως περίοδος εξυπηρέτησης  των οικογενειών και των μαθητών-τριών από 
τις  προαναφερόμενες  μονάδες του Ε.Σ.Υ.,  ορίζονται  οι  μήνες  Απρίλιος  έως 
Ιούνιος  και Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013. 

δ.  Λαμβάνοντας υπόψη: α) την αριθμ. Υ4α/οικ.165114/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2080 τ. 
Β’),  β)  την  αριθμ.  Υ4α/οικ.1329/4-1-2011  εγκύκλιο,  γ)  την  αριθμ.  Υ4α/οικ. 
4456/14-1-2012 εγκύκλιο και δ) το αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ.83225/30-8-2012 έγγραφο, 
σύμφωνα  με  τα  οποία  ρυθμίζονται  θέματα  αμοιβής  (εξέταστρο)  στα  πρωινά 
ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Κέντρων Υγείας, σας γνωρίζουμε ότι 
στο  πλαίσιο  εξυπηρέτησης  των  οικογενειών  και  μαθητών–τριών  για  τη 
χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας εγγραφής στις σχολικές μονάδες της Π.Ε. 
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και  συμπλήρωσης  του  Α.Δ.Υ.Μ.,  οι  εν  λόγω  ενδιαφερόμενοι  κατά  τις 
επισκέψεις  τους  στα  πρωινά  και  απογευματινά  ιατρεία  των  Εξωτερικών 
Ιατρείων και Κέντρων Υγείας,  δεν καταβάλουν το προβλεπόμενο εξέταστρο 
των πέντε (5) Ευρώ.     
 
     ε. Ο ανωτέρω προγραμματισμός  ανά Υ.ΠΕ να κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις, 
Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  (Τμήμα  Γ’  –  Κατάρτισης  Προγραμμάτων), 
Δημόσιας Υγιεινής (Τμήμα Σχολικής Υγείας),  και Ανάπτυξης  Μονάδων Υγείας 
(Τμήμα Α’ – Οργάνωσης Νοσοκομείων) και στο γραφείο του Υπουργού και του 
Γενικού Γραμματέα του Υ.Υ. προς  ενημέρωση. 
     Στον εν λόγω προγραμματισμό, να συμπεριλαμβάνονται, οι ημέρες  και οι ώρες 
επισκέψεων, καθώς και η σύνθεση των κλιμακίων από τις ειδικότητες των ιατρών, 
ανά Κέντρο Υγείας ή Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
     Το όλο εγχείρημα, δύναται να αναπτυχθεί, λαμβάνοντας υπόψη, την όσο 
δυνατόν λιγότερη επιβάρυνση της λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

     στ. Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), καλείται στο πλαίσιο 
διαχείρισης  του  συστήματος  τηλεφωνικής  εξυπηρέτησης  πολιτών  για  ραντεβού 
στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα -γραμμή 1535- να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες 
για τον προσδιορισμό των διαδικασιών, για πρόβλεψη τηλεφωνικών ραντεβού σε 
ενδιαφερομένους,  στις  προγραμματισμένες  ημέρες  και  ώρες  για  τις  αντίστοιχες 
μονάδες Π.Φ.Υ. και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων  του Ε.Σ.Υ. για τη χορήγηση των 
σχετικών πιστοποιητικών υγείας και συμπλήρωσης των Α.Δ.Υ.Μ.
 Το  Ε.Κ.ΕΠ.Υ.  καλείται  να  ενημερώσει  με  σχετικό  έγγραφό  του  τις  αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υ.Υ. για τη διαμόρφωση των ανωτέρω διαδικασιών.

 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).    

     Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ Υ3γ/ΓΦ2.1/13/Γ.Π.οικ 17720/18-2-2013 εγγράφου 
της Δ/νσης Π.Φ.Υ. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των αρ. πρωτ. οικ. 8498 και 8501 /27-
2-2013 ( αρ. εισερχ. Π.Φ.Υ. 22350/5-3-2013 και 21949/4-3-2013) εγγράφων του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., (συν. 3α) ορίζονται τα ακόλουθα:

     α. Η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να μεριμνήσει για τη συγκρότηση κλιμακίων 
ιατρών  ανάλογων  ειδικοτήτων  (Καρδιολόγων,  Οδοντιάτρων,  Οφθαλμιάτρων, 
Παιδιάτρων),  στις  Νομαρχιακές  και  Τοπικές Μονάδες Υγείας (πρώην ΙΚΑ) και 
στις υπηρεσίες υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που λειτουργούν στα Υποκαταστήματα και 
Παραρτήματα  του  ΙΚΑ-  ΕΤΑΜ,  προκειμένου  να  διατυπώνεται   -κατά  ενιαίο 
τρόπο,  σε  ένα  κοινό  πιστοποιητικό  υγείας  με  υπογραφή  όλων  των  ανωτέρω 
ειδικοτήτων  ιατρών,-  η  κατάσταση  υγείας   του  παιδιού  ή  αντίστοιχα  να 
συμπληρώνονται τα Α.Δ.Υ.Μ., έτσι ώστε τα εν λόγω έγγραφα να κατατίθενται για 
τις  εγγραφές  των  παιδιών  και  μαθητών  στις  Μονάδες  Πρωτοβάθμιας  και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

     β. Προτείνεται για τη διευκόλυνση της εν λόγω διαδικασίας, οι γονείς  και 
κηδεμόνες  των  παιδιών  να  προσέρχονται  στα  εν  λόγω  κλιμάκια  ιατρών  ή 
μεμονωμένα στους ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων, των Μονάδων Υγείας του 
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  μέσω των γραμματειών των μονάδων για τηλεφωνικό ραντεβού, με 
ειδική  αναφορά  για  εξυπηρέτηση  από  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  κατά 
προτεραιότητα.
     Σημειώνεται  ότι  τα  εν  λόγω κλιμάκια  των  ιατρών  που θα  συγκροτηθούν 
προτείνεται  να  λειτουργούν  συγκεκριμένες  ημέρες  και  ώρες  την  εβδομάδα,  σε 
πρωινό  και  απογευματινό  ωράριο,  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των 
ενδιαφερομένων.
     Σε πίνακα που καταρτίσθηκε  από την αρμόδια Δ/νση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (συν. 3α) 
και  του  οποίου  η  συμπλήρωση  είναι  σε  εξέλιξη,  παρουσιάζονται  οι  Μονάδες 
Υγείας που εντάσσονται στο Δίκτυο εξυπηρέτησης των οικογενειών, οι ώρες και οι 
ημέρες  εξυπηρέτησης (πρωί ή απόγευμα)  καθώς και  οι  ειδικότητες  ιατρών που 
δύνανται να εξυπηρετούν τους ενδιαφερομένους στο πλαίσιο αυτό.   

     γ. Αντίστοιχη εξυπηρέτηση γονέων και κηδεμόνων παρέχεται σε περιπτώσεις 
όπου δεν είναι δυνατή η συγκρότηση κλιμακίων στις Μονάδες Υγείας ή  απουσίας 
κάποιας ειδικότητας ιατρών από αυτά, από το Δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών 
με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανάλογων ειδικοτήτων, για  δωρεάν εξέταση, χορήγηση των 
Πιστοποιητικών  Υγείας  και  συμπλήρωση  του  Α.Δ.Υ.Μ.,  στο  πλαίσιο  των 
διακοσίων (200) επισκέψεων το μήνα.

     δ. Ως περίοδος εξυπηρέτησης  των οικογενειών και των μαθητών-τριών 
από  τις  προαναφερόμενες  μονάδες  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  ορίζονται  οι  μήνες 
Απρίλιος  έως  Ιούνιος  και  Σεπτέμβριος  -  Οκτώβριος  2013,  δεδομένου  ότι  οι 
εγγραφές  για  το  νέο  σχολικό  έτος  γίνονται  τον  Ιούνιο,  με  τη  δυνατότητα 
κατάθεσης σχετικών Πιστοποιητικών Υγείας μέχρι και τον Σεπτέμβριο κάθε έτους 
και των Α.Δ.Υ.Μ. μέχρι και τον Οκτώβριο αντίστοιχα. 
     Στις περιπτώσεις εξυπηρέτησης των οικογενειών από τους συμβεβλημένους 
ιδιώτες ιατρούς, η περίοδος που προτείνεται να εξετάζονται κατά προτεραιότητα 
τα παιδιά και οι μαθητές από αυτούς,  είναι από  τους μήνες Απρίλιο έως και 
Οκτώβριο 2013.

     ε.  Οι  ανωτέρω  διευκολύνσεις  αφορούν  οικογένειες  και  παιδιά  που  είναι 
ασφαλισμένα  στον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Ιδιαίτερη  μέριμνα  θα  ληφθεί  για  την  άμεση 
τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων  στις  γραμματείες  των Μονάδων 
Υγείας, που θα δίνουν ιδιαίτερες πληροφορίες για την υπηρεσία αυτή. 
                    
     στ.  Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το αρ.πρωτ.16608/11-04-2012 έγγραφο του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ (συν.  3β)  τα  παιδιά  σχολικής  ηλικίας  μπορούν  να  εξεταστούν  από 
Καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, 
να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο. 

4.  ΔΙΚΤΥΑ  ΙΔΙΩΤΩΝ  ΙΑΤΡΩΝ  (Δ.Ι.Ι)  ΜΕ  ΤΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ  (Ι.Σ.)  ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.).

     Λαμβάνοντας  υπόψη,   την  κατά περιόδους  εκδήλωση ενδιαφέροντος  από 
ιδιώτες  ιατρούς που παρέχουν τις  υπηρεσίες τους σε νησιωτικές,  αγροτικές  και 
δυσπρόσιτες  περιοχές  της  χώρας,  για  την  δωρεάν   χορήγηση  Πιστοποιητικών 
Υγείας  για  εγγραφή  παιδιών  σε  σχολικές  μονάδες  Π.Ε.  και  συμπλήρωσης  των 
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Α.Δ.Υ.Μ.,  η  Δ/νση  Π.Φ.Υ.  ύστερα  από  το  αρ.  πρωτ. 
Υ3γ/ΓΦ13/24/Γ.Π.οικ.12866/4-2-2013  εγγράφου  προς  τον  Πανελλήνιο  Ιατρικό 
Σύλλογο  (Π.Ι.Σ.)  και  απάντηση  με  το  αριθμ.  262/28-2-2013  (εισερχ.  Π.Φ.Υ. 
21710/1-3-2013) έγγραφο, ενημερώνει τα ακόλουθα:

     α. Οι Διοικήσεις των Ιατρικών Συλλόγων, της χώρας με το συντονισμό της 
Διοίκησης  του  Πανελλήνιου  Ιατρικού  Συλλόγου,  να  μεριμνήσουν  για  την 
ανάπτυξη  Δικτύου  Ιδιωτών  Ιατρών  (Δ.Ι.Ι.),  σε  εθελοντικό  επίπεδο,  για 
διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας - Α.Δ.Υ.Μ., για 
εξυπηρέτηση  εγγραφής  των  μαθητών  στις  δομές  Πρωτοβάθμιας  και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το εν λόγω Δ.Ι.Ι.  αναπτύσσεται  από ιατρούς (παιδιάτρους, παθολόγους, 
καρδιολόγους,  Οφθαλμιάτρους,  Οδοντιάτρους)  μόνο  σε  ορεινές,  δυσπρόσιτες, 
αγροτικές,  νησιωτικές  περιοχές  των  Νομών  της  χώρας,  στις  οποίες  δεν 
υπάρχει  λόγω  γεωγραφικής  απομόνωσης   ή  απόστασης,  η  δυνατότητα 
εξέτασης της  κατάστασης  υγείας  του παιδιού από Μονάδες του Ε.Σ.Υ. και 
του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  προκειμένου  να  χορηγούνται  Πιστοποιητικά  Υγείας  ή 
αντίστοιχα να συμπληρώνονται τα Α.Δ.Υ.Μ., έτσι ώστε τα εν λόγω έγγραφα να 
κατατίθενται  για  τις  εγγραφές  των  παιδιών  και  μαθητών  στις  Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

     β. Οι  ενδιαφερόμενοι  Ιδιώτες  Ιατροί,  των  ανάλογων  ειδικοτήτων  που 
προσφέρονται  να παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους,  με δωρεάν εξέταση 
παιδιών  και  μαθητών, χορήγηση  Πιστοποιητικών  Υγείας  και  συμπλήρωση 
των  Α.Δ.Υ.Μ.,  δηλώνουν  γραπτώς  με  αίτηση  το  ενδιαφέρον  τους  στους  κατά 
τόπους  Ιατρικούς  Συλλόγους  της  χώρας  για  τη  δωρεάν εξυπηρέτηση  των 
ενδιαφερομένων. 

     γ. Τα κριτήρια συμμετοχής  των ενδιαφερομένων Ιδιωτών Ιατρών στο εν λόγω 
Δίκτυο  είναι :

- Να μην υπάρχουν στην περιοχή ανάλογες ειδικότητες ιατρών του 
Ε.Σ.Υ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

- Να  προσφέρουν τις υπηρεσίες σε νησιωτικές, δυσπρόσιτες ορεινές 
–  αγροτικές  περιοχές,  όπου  δεν  υπάρχει  αντίστοιχη  ειδικότητα 
ιατρών του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε απόσταση μικρότερη των 
είκοσι (20) χιλιομέτρων περίπου. 

- Να παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε παιδιά και οικογένειες 
που  είναι  άποροι  –  ανασφάλιστοι  (με  επίδειξη  του  Βιβλιαρίου 
Οικονομικής  Αδυναμίας  του  Υ.Υ.  ή  Πιστοποιητικού  Κοινωνικής 
Προστασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας), που δεν έχουν 
δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης λόγω απουσίας ασφαλιστικών 
προϋποθέσεων  και  ανεργίας  (επίδειξη  κάρτας  ανεργίας  και 
βεβαίωσης  μη  παροχής  υγειονομικής  περίθαλψης  από  τον 
ασφαλιστικό  τους  φορέα  κλπ.)  και  που  είναι  πρόσφυγες  – 
μετανάστες,  που διαμένουν νόμιμα στη χώρα και δεν δικαιούνται 
υγειονομικής περίθαλψης. 

     δ. Οι  ανωτέρω ιατροί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους, στους χώρους των 
ιατρείων τους, καταχωρώντας τις σχετικές ιατρικές πράξεις στο Βιβλίο Πελατών 
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που τηρούν, σημειώνοντας τη χορήγηση πιστοποιητικών ή Α.Δ.Υ.Μ., το όνομα 
του μαθητή, τη σχολική μονάδας φοίτησης, το κοινωνικό κριτήριο εξυπηρέτησης 
(από τα προαναφερόμενα)  με την ένδειξη δωρεάν και την παροχή μηδενικής 
απόδειξης για την παροχή υπηρεσιών.

     ε. Οι κατά τόπους Ιατρικοί  Σύλλογοι, ύστερα από ενημέρωση των ιατρών 
μελών τους - σε συνέχεια της παρούσης  εγκυκλίου του Υ.Υ.,- δέχονται αιτήσεις 
των ενδιαφερομένων  Ιδιωτών Ιατρών για να συμμετάσχουν στο εν λόγω Δίκτυο, 
με τα κριτήρια που προαναφέρονται, θα χορηγούν σχετική έγκριση (με απόφαση 
Δ.Σ.) παροχής των προαναφερομένων υπηρεσιών με τους συγκεκριμένους όρους 
(προκειμένου να διασφαλιστούν θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού και δεοντολογίας) 
και θα ενημερώνουν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

     στ.  Σημειώνεται ότι οι Ιδιώτες Ιατροί έχουν την ευθύνη φύλαξης στο αρχείο 
τους, αντιγράφων των Πιστοποιητικών Υγείας που χορηγούν και των Α.Δ.Υ.Μ. 
που συμπληρώνουν καταγράφοντας  σε αυτά καθώς και στο Βιβλίο των Πελατών 
την  κατηγορία  που  εντάσσεται  ο  εξυπηρετούμενος,  προκειμένου  να  λάβει  τις 
δωρεάν υπηρεσίες.
     Οι  Ιατρικού  Σύλλογοι  έχουν  την  ευθύνη  τήρησης  των  αιτήσεων   των 
ενδιαφερομένων Ιατρών καθώς και τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης εθελοντικής - 
δωρεάν παροχής του εν λόγω έργου.

     ζ. Ως περίοδος εξυπηρέτησης  των οικογενειών και των μαθητών-τριών 
από το Δίκτυο Ιδιωτών Ιατρών που θα αναπτυχθεί από τους Ι.Σ. της χώρας 
και τον Π.Ι.Σ. ορίζεται από τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο 2013, δεδομένου 
ότι οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος γίνονται τον Ιούνιο, με τη δυνατότητα 
κατάθεσης σχετικών πιστοποιητικών υγείας μέχρι και τον Σεπτέμβριο κάθε έτους 
και των Α.Δ.Υ.Μ. μέχρι και τον Οκτώβριο αντίστοιχα.

     Η εν λόγω περίοδος ισχύει και για κάθε επόμενο έτος. 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ, 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

    Όλοι οι ανωτέρω συναρμόδιοι φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία της  εν 
λόγω  εξυπηρέτησης,  διευκόλυνσης  των  οικογενειών  και  μαθητών-τριών, 
καλούνται  να οργανώσουν ο  καθένας  ξεχωριστά  αλλά και  σε συνεργασία,   τις 
ενέργειες  που  απαιτούνται  για  την  έγκαιρη  και  έγκυρη  ενημέρωση  και 
πληροφόρηση των πολιτών, των επαγγελματιών υγείας, των εκπαιδευτικών, των 
σχολικών μονάδων, των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε., των μονάδων υγείας Π.Φ.Υ. υπό 
τον  κοινό  για όλους  τίτλο  «Χορήγηση Πιστοποιητικών  Υγείας για εγγραφές 
παιδιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου 
Υγείας» ως ακολούθως :

     

α. Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες

• Οι  Διοικήσεις  των  Υγειονομικών  Περιφερειών  καταχωρούν  στο 
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διαδικτυακό τους  τόπο,   πίνακες   που θα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα 
λειτουργίας  των  κλιμακίων  ιατρών  ανά  Νοσηλευτικό  Ίδρυμα,  Κέντρο 
Υγείας,  με  αναφορά  στις  ημέρες  και  ώρες  καθώς  και  κάθε  άλλη 
πληροφορία που αφορά τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών στην 
περιοχή ευθύνη τους.

      Επίσης αναλαμβάνουν την ευθύνη αποστολής σε ηλεκτρονική και έντυπη   
            μορφή των εν λόγω πινάκων, στο Υπουργείο Υγείας  τόσο στη Δ/νση     
            Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , (ηλεκτρ. δ/νση : pfy  @  yyka  .  gov  .  gr   ),    
            όσο και στη Δ/νση Οργάνωσης, Απλούστευσης, Διαδικασιών και 
            Πληροφορικής, ηλεκτρ. δ/νση : doap  @  yyka  .  gov  .  gr  ), για σχετικές ενέργειες.

• Το Υπουργείο Υγείας, καταχωρεί στο διαδικτυακό του τόπο την παρούσα 
εγκύκλιο  (www  .  moh  .  gov  .  gr  , στην ενότητα «Για τον Πολίτη» και στην 
ενότητα  «Υγεία»  -  «Δ/νση  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας, 
Προγράμματα Π.Φ.Υ., Δράσεις-Τμήμα Γ’»).
Επίσης  στην  ενότητα  «Για  τον  Πολίτη»,  καταχωρούνται  οι 
προαναφερόμενοι πίνακες που αποστέλλουν οι Υ.ΠΕ.

     β. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

     Η  Διοίκηση  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  καταχωρεί  στο  διαδικτυακό  του  τόπο 
(www  .  eopyy  .  gr  ),  στη  σχετική  ενότητα,   πίνακες   που  περιλαμβάνουν  το 
πρόγραμμα  λειτουργίας  των  κλιμακίων  ιατρών  στις  Νομαρχιακές  και  Τοπικές 
Μονάδες  Υγείας,  με  αναφορά  στις  ημέρες  και  ώρες  καθώς  και  κάθε  άλλη 
πληροφορία που αφορά τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών στην περιοχή 
ευθύνη τους.
      .

     γ. Ιατρικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

• Οι Διοικήσεις των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, που συμμετέχουν στην 
οργάνωση  του  προαναφερόμενου  Δ.Ι.Ι.  (ενότητα  4),  καταχωρούν  στο 
διαδικτυακό τους τόπο, το όνομα, την ειδικότητα των ιατρών, τα στοιχεία 
επικοινωνίας καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. για την σχετική έγκριση.

• Η Διοίκηση του  Π.Ι.Σ., συγκεντρώνει τα στοιχεία των ιατρών του εν λόγω 
Δ.Ι.Ι. κατά περιοχή και κατά Ιατρικό Σύλλογο, ώστε να διαμορφώσει ένα 
ενιαίο Μητρώο αυτού, από το οποίο θα  ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι 
γονείς  και  οι   σχολικές  μονάδες,   διαδικτυακά,  προκειμένου  να 
εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (www.pis.gr).

 

     Στον εν λόγω προγραμματισμό, να προβλεφθεί η ενημέρωση των σχολικών 
μονάδων του νομού, της περιοχής ευθύνης των μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ., του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και του Δ.Ι.Ι., με ενημέρωση τόσο των αρμόδιων διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  όσο  και  των  επαγγελματιών 
υγείας που υπηρετούν στις δομές Π.Φ.Υ, ώστε με την έγκαιρη διασύνδεση των 
υπηρεσιών με τα σχολεία, να επιτευχθεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των γονέων και 
των μαθητών.
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      Τέλος παρακαλείστε, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά  την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας,  να   ενημερώνετε  το  Υπουργείο  Υγείας   (Δ/νση  Π.Φ.Υ.)  για  τα 
προβλήματα  που  τυχόν  προκύπτουν  από την εφαρμογή  της  διαδικασίας  αυτής, 
προκειμένου να τύχουν αντιμετώπισης, για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στα επόμενα έτη. 

                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  Θ.  ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Δέκα (10) σελίδες.

1. Η αριθμ.58410/Γ4 (ΦΕΚ859 τ.Β’/2005) ΚΥΑ (σελ. 3)

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (σελ 1)

3α. Το αριθμ. πρωτ. οικ.8498/27-2-2013 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (σελ. 4)

3β. Το αριθμ. πρωτ.16608/11-4-2012 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (σελ. 2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας
2. Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ – Πανεπιστημιακά
3. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
    Δ/νση Σχεδιασμού- Τμήμα : Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας
    Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι
    (για διαβίβαση  σε όλες τις μονάδες υγείας)
4. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
    Πλουτάρχου 3 & Υψηλάντου
   106 75 Αθήνα
5. Όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας
6. Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
    Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι
7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
    Πολιτισμού και Αθλητισμού   
 α. Δ/νση Σπουδών Π.Ε 
      Τμήμα Γ
 β. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε
 γ. Δ/νση Φυσικής Αγωγής
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 δ. Δ/νση ΣΕΠΕΔ
     Ανδρέα Παπανδρέου 37 
     15180  Μαρούσι
 8. Εθν. Καποδιστριακόν
    Πανεπιστήμιο Αθηνών
    Φιλοσοφική Σχολή
    Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής
    Πρόγραμμα « Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»
    Παν/πολη, 15784 Ιλίσια
 9. Δ/νση Οργάνωσης, Απλούστευσης
    Διαδικασιών και Πληροφορικής του Υ.Υ. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
   Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
   Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1
   115 27 Αθήνα
2. Συνήγορος του Πολίτη
    Βοηθό Συνήγορο του Παιδιού
     κ. Γ. Μόσχο
    Χατζηγιάννη Μέξη 5
    115 28 Αθήνα
3. Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
    Πειραιώς 205
    104 31 Αθήνα
4. Σ.Δ.Ο.Ε
    Δ/νση Σχεδιασμού και 
    Συντονισμού Ελέγχων
    Πειραιώς & Αλκίφρωνος 92
   118 53 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφ Υπουργού Υγείας 
2. Γραφ Αν.Υπουργού Υγείας 
3. Γραφ Υφυπουργού Υγείας 
4. Γραφ Γενικών  Γραμματέων (2) 
5  Γραφ.  Προιστ.  Γεν Δ/νσεων,
   Υγείας, Υπηρεσιών Υγείας, 
   Δημόσιας Υγείας κ Ποιότητας Ζωής (3) 
6. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής (Τμ. Σχολικής Υγείας)
7. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας (Τμ A’) 
8. Διεύθυνση Οργάνωσης & Υποστήριξης των Δ.Υ.ΠΕ
9. Διεύθυνση Π.Φ.Υ (Τμήμα Γ’) (15)                                    
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