
                                                                                     ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Θέμα: Έγκριση άδειας εισόδου σε επισκέπτες/τριες Υγείας των δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας 
της 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ για την πραγματοποίηση ελέγχου εμβολιαστικής κάλυψης 
μαθητών/τριών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς της για το σχολ. έτος 2020-21.

Σχετ.: το με αρ. πρωτ.120561/ΓΔ4/04-09-2020 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου. 

           Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 49293/11-09-2020 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι 
εγκρίνουμε:

1) Την υλοποίηση ελέγχου εμβολιαστικής κάλυψης στις σχολικές μονάδες της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2) Αδρό έλεγχο οπτικής οξύτητας με οπτότυπο (Α΄και Β΄ Δημοτικού)
3) Προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο (Α΄και Β΄Δημοτικού)
4) Έλεγχο σκολίωσης (μέσω Adams test) (ΣΤ΄Δημοτικού)
5) Καρδιολογική εξέταση για φυσήματα δι΄ακροάσεως με στηθοσκόπιο (ΣΤ΄Δημοτικού)
6) Έλεγχος αναπνευστικού συστήματος  δι΄ακροάσεως με στηθοσκόπιο (ΣΤ΄Δημοτικού)

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
 Βαθμ. Προτερ.:

Μαρούσι,  29-01-2021

Αρ. Πρωτ. Φ3/ 10593 /Δ1

ΠΡΟΣ: 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
        ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Mail: kasoumi@2dype.gr

ΚΟΙΝ: 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
4. Δ.Π.Ε.  (μέσω των αρμοδίων ΠΕΡ/ΚΩΝ 

Δ/ΝΣΕΩΝ)
       (Υπόψη Υπευθύνων Σχολ. Δραστ/των)
5. Σχολικές Μονάδες  Π.Ε. 

         (Μέσω των αρμοδίων Δ.Π.Ε. )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 

ΤΜΗΜΑ Α΄
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση       : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη      : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα      : http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες:  Ελ.Κωνσταντινίδου(Π.Ε.)
                            Φ.Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)                            

Τηλέφωνο:        210 344.3372
                          210  344.3372, 2242
                          210  344.2933
                          210  344.2212 

mailto:kasoumi@2dype.gr


που προτίθεται να διοργανώσει η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με επισκέπτες/τριες Υγείας των 
δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, δια των Υπευθύνων 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης περιοχών αρμοδιότητας τους.

                Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2020-21. 
           Οι εν λόγω έλεγχοι είναι προαιρετικοί και δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες και θα 
πραγματοποιηθούν πάντα παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης, σε ημέρες και ώρες 
που θα ενημερωθούν οι αρμόδιες Διευθύνσεις από τους/τις  Διευθυντές/ντριες  των 
σχολείων, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων, ενώ για τη συμμετοχή 
σε αυτούς απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους. 
          Πριν τη διεξαγωγή των ελέγχων να αποσταλεί φόρμα με τα στοιχεία του υγειονομικού 
προσωπικού που θα πραγματοποιήσει τους ελέγχους και το χρονοδιάγραμμα αυτών.
          Οι  Ιατροί παρακαλούνται να καταγράφουν ενυπόγραφα τα στοιχεία μόνο στα βιβλιάρια 
υγείας των μαθητών, αλλά και να ενημερώσουν υπεύθυνα τους  γονείς των μαθητών/τριών 
για πιθανά προβλήματα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη των προσωπικών 
δεδομένων τους.    
              Τέλος κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, το οποίο 
αφορά σε έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και η 
διάθεση μη εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικού υλικού. 

                Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το απόσπασμα του Πρακτικού της 147ης 
Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19, με ημερομηνία 2-11-2020 : "ως προς την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων στα 
σχολεία εκτός εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε αυτά, επιτρέπεται η είσοδος σε δύο (2) 
άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού για ιατρική ενημέρωση των 
μαθητών/εκπαιδευτικών", ενώ η υλοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί  τηρώντας 
απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) 
για την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19.  

                                                                                     Με εντολή Υφυπουργού
                                                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

 Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέως
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 
3. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης Τμήμα Β΄
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