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Δήλωση σύγκρουσης 

συμφερόντων 

Καμία σχετικά με τη συγκεκριμένη 

παρουσίαση 



Ηθικά και νομικά θέματα  

 Υποχρεωτικότητα 

 Ενημερωμένη συναίνεση 

 Καθολική πρόσβαση  



Ευλογιά 1936 Νόμος 171/1936 

Περί δαμαλισμού 

Διφθερίτιδα 1951 Νόμος 1658/1951 

Περί αντιδιφθεριτικού 
εμβολιασμού 

Φυματίωση 1960 Νόμος 4053/1960 

Περί οργανώσεως του 
Αντιφυματικού Αγώνος 

Πολιομυελίτιδα 1964 ΥΔ Ε1γ/8835/1964 

Περί εφαρμογής 
αντιπολιομυελιτικού 
εμβολιασμού 

Τέτανος 1973 ΥΔ Γ1α/7408/1973 

Περί εφαρμογής αντιτετανικού 
εμβολιασμού 

Ιλαρά 1981 Εγκ. Α1/8732/1981 

Εμβολιασμός κατά της ιλαράς 

Ιλαρά-Ερυθρά-Παρωτίτιδα 1989 Εγκ. Α1/οικ.76/1989 

Εμβολιασμός κατά της ιλαράς, 
παρωτίτιδας και ερυθράς 

Ηπατίτιδα Β 

 

1997 ΥΔ Υ1/οικ4543/1997 

Περί εφαρμογής μαζικού 
εμβολιασμού κατά της 
ηπατίτιδας Β 



















Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας 

(Φ6/451/115136/Γ1/16-9-2010) 

 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 (Y1/ΓΠ/161682/22-12-2008)» 

 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) 

Διευθύνσεις 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 



Νόμος 4238/2014 

Άρθρο 53 

«Επίδειξη βιβλιαρίου 

υγείας του μαθητή ή 

προσκόμιση άλλου 

στοιχείου, στο οποίο 

φαίνεται ότι έγιναν τα 

προβλεπόμενα 

εμβόλια, καθώς και του 

Ατομικού Δελτίου 

Υγείας Μαθητή» 



Προεδρικό Διάταγμα 79/2017  

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και 

δημοτικών σχολείων 

Άρθρο 5 

Παράγραφος 4 

Για την εγγραφή των νηπίων και των δύο (2) ηλικιών 

που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο 

εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: 

α) Από την 1η έως τις 20 Μαΐου του προηγούμενου της 

εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς/κηδεμόνες 

υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις 

εγγραφής 

στο νηπιαγωγείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της 

σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας:  

αα) έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η διεύθυνση 

κατοικίας, 

ββ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και 

γγ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο 

αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 



Υποχρεωτικότητα 

 «Από την άλλη πλευρά η υποχρεωτικότητα των 

εμβολιασμών σε περιόδους που δεν υφίσταται επιδημία, 

χρησιμοποιείται υπό την έννοια της υπενθύμισης προς 

την ευρύτερη κοινότητα της αναγκαιότητας να 

παραμένει ενεργός ο μηχανισμός συλλογικής 

ανοσίας που επιτυγχάνεται με την υψηλή εμβολιαστική 

κάλυψη του πληθυσμού, παρά υπό την έννοια της 

επιβολής εξατομικευμένων κυρώσεων σε 

μεμονωμένους γονείς και παιδιά, ως τιμωρία για την 

εκούσια ή ακούσια παράλειψη εμβολιασμού των 

τελευταίων» 
Συνήγορος του Πολίτη Ετήσια έκθεση 2014 



Υποχρεωτικότητα 

 «σε καμία περίπτωση η μη διενέργεια (εμβολιασμού) δεν 

μπορεί να συνιστά λόγο άρνησης εγγραφής στις 

βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Άλλως η μη 

εγγραφή των μαθητών που δεν έχουν εμβολιαστεί στις 

βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης συνιστά 

υπέρμετρα δυσανάλογο μέτρο καθώς στερεί την 

απόλαυση ενός άλλου συνταγματικά κατοχυρωμένου 

δικαιώματος, αυτό της πρόσβασης στην εκπαίδευση» 

Συνήγορος του Πολίτη Ετήσια έκθεση 2014 



Υποχρεωτικότητα 

 Η Επιτροπή κρίνει, ειδικότερα, ότι η παρακολούθηση 

του προγράμματος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

δεν μπορεί να εξαρτάται από τον όρο εμβολιασμού, 

αφού τότε η συμμόρφωση προς μια δημόσια 

υποχρέωση θα προϋπέθετε την παραίτηση από την 

άσκηση θεμελιώδους δικαιώματος. 

 Είναι ωστόσο θεμιτό να ζητείται από τους γονείς η 

πληροφορία περί του αν το παιδί έχει υποβληθεί στη 

διενέργεια συγκεκριμένων εμβολίων, όπως και κάθε άλλη 

πληροφορία που αφορά την υγεία του, προκειμένου να 

διευκολύνεται η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων στη διάρκεια της σχολικής ζωής.  

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής  

«Εμβολιασμοί σε παιδιά 26-5-2015» 



Υποχρεωτικότητα-ΗΠΑ 

The school laws are accepted by most members of the 

public because the vast majority of persons in the United 

States support immunization. The laws act to make 

immunization a priority. Few people are actually 

vaccinated against their will. School laws work because 

parents in the United States rely on physicians 

recommendations in making their immunization decisions 

and most physicians in the United States are supportive of 

compulsory immunization. 

 
Πηγή: Walter A. Orensteina,  Alan R. Hinman 

The immunization system in the United States-the role of 

school immunization laws  

Vaccine 17 (1999) S19±S24  

 

 

 



Υποχρεωτικότητα-ΗΠΑ 

 The keys to high immunization coverage through 

mandatory immunization laws are:(1) parent and 

physician acceptance; and (2) a mechanism for 

enforcement.  

 School laws harness the resources of other 

programs such as education to the immunization 

effort. They establish a safety net to assure high 

levels of coverage each and every year. But they 

cannot replace efforts to assure age appropriate 

immunization in the first two years of life.  

 Πηγή: Walter A. Orensteina , Alan R. Hinman 

The immunization system in the United States-the role of school immunization laws  

Vaccine 17 (1999) S19±S24  

 



Υποχρεωτικότητα-ΗΠΑ 

But more importantly, school laws establish 

a system for immunization, a system that 

works year in and year out regardless of 

political interest, media coverage, changing 

budget situations, and the absence of 

vaccine-preventable disease outbreaks to 

spur interest.  

 Πηγή: Walter A. Orensteina , Alan R. Hinman 

The immunization system in the United States-the role of 

school immunization laws  

Vaccine 17 (1999) S19±S24  



Υποχρεωτικότητα-ΗΠΑ 

 Permitting medical or religious exemptions only  

 Excluding philosophical exemptions  

 Allowing exempted students to be excluded from school during outbreaks  

 Requiring parental acknowledgment during the exemption application 

process that exempted students can be excluded from school during 

outbreaks  

 Establishing that exemptions might not be recognized in the event of an 

outbreak  

 Requiring parental affidavit or notarization in the exemption application 

process  

 Requiring enhanced education on vaccinations in the exemption application 

process  

 Distinguishing between temporary and permanent medical exemptions in the 

exemption application process  

 Requiring annual or more frequent physician recertification for medical 

exemptions.  
Πηγή: https://www.cdc.gov/phlp/docs/school-vaccinations 



Υποχρεωτικότητα-ΗΠΑ 

 Under Georgia law, “during an epidemic or a threatened 

epidemic of any disease preventable by an immunization 

required by the Department of Public Health, children 

who have not been immunized may be excluded from 

the school or facility until (1) they are immunized against 

the disease, unless they present valid evidence of prior 

disease, or (2) the epidemic or threat no longer 

constitutes a significant public health danger.”  

 
Πηγή:https://www.cdc.gov/phlp/docs/school-vaccinations 



MacDonald NE et al. Mandatory infant and childhood immunization: 

Rationale, issues and knowledge gaps Vaccine 2018 

 No WHO definition of 

mandatory 

immunization 

 Mandatory  

 (Venice Study 2010) 

 Mandatory vaccine is 

one that every child in 

the country/state must 

receive by law without 

the possibility for the 

parent to accept or 

refuse it, independent of 

whether a legal or 

economical implication 

exists for the refusal 

Υποχρεωτικός εμβολιασμός 



 What is the justification for 

the mandate? Why now? 

 

 Where will the mandate be 

applied? 

 

 What will be the structure of 

the mandate? 

 

 What vaccines to be 

covered by mandate and 

why? 

 Penalties and Incentives 

 

 Enforcement 

 

 Assessment and 

Evaluation 

 

 Compensation for 

Serious Adverse Events 

 

 Accountability 

Υποχρεωτικός εμβολιασμός 

Πηγή: MacDonald NE et al. Mandatory infant and childhood immunization: 

Rationale, issues and knowledge gaps Vaccine 2018 

 



Υποχρεωτικότητα-Προτάσεις 

 Νομοθετική ρύθμιση η οποία παρέχει εξουσιοδότηση στον Υπουργό 

Υγείας να εκδίδει, υπό ειδικές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 

απόφαση που καθιστά υποχρεωτικό τον εμβολιασμό με 

καθορισμένο εμβόλιο, για καθορισμένες ομάδες του πληθυσμού και 

για καθορισμένο χρονικό διάστημα ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο 

προστασίας της δημόσιας υγείας.  

 Προϋπόθεση: σχετική γνωμοδότηση αρμόδιων οργάνων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ, Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών) με την οποία 

τεκμηριώνεται επιστημονικά η ύπαρξη ειδικών έκτακτων συνθηκών 

αυξημένου κινδύνου και η ανάγκη υποχρέωσης εμβολιασμού με το 

συγκεκριμένο εμβόλιο, για τις συγκεκριμένο ομάδες του πληθυσμού 

και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 



Υποχρεωτικότητα-Προτάσεις 

 Παράλληλα με την προσκόμιση του Ατομικού Δελτίου 

Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) στο νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το 

γυμνάσιο και το λύκειο, όπως προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται η προσκόμιση 

αντιγράφου των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του 

παιδιού (ή άλλου εγγράφου) όπου αναγράφονται τα 

εμβόλια που έχουν γίνει στο παιδί.  

 Τα αντίγραφα αυτά φυλάσσονται στο σχολείο σύμφωνα 

με τους όρους που ισχύουν για τη φύλαξη του ΑΔΥΜ.  



Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας  

Νόμος 3418/2005 
 Άρθρο 12 

Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή  

1. Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση 

οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση του ασθενή.  

2. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενή 

είναι οι ακόλουθες:  

α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή 

ενημέρωση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.  

β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση.  

αα) Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται 

από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την 

επιμέλειά του.  
Σύμφωνα με το άρθρο 338 του Ν. 4512/2018, 

οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του ν. 

3418/2005 είναι άκυρη. 

 



Η αρχή της συναίνεσης 

 Όπως κάθε ιατρική πράξη, η διενέργεια εμβολιασμού 

προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου, ύστερα από 

κατάλληλη πληροφόρηση. Στην περίπτωση των παιδιών, 

η συναίνεση ζητείται από τους γονείς, προς τους οποίους 

απευθύνεται και η συναφής πληροφόρηση από τον ιατρό 

που παρακολουθεί το παιδί. 

 Αναγκαστική υποβολή σε εμβολιασμό κατά συνέπεια, 

δεν νοείται, δεν μπορεί δηλαδή να παρακαμφθεί η 

βούληση των γονέων για τη διενέργεια ή μη της ιατρικής 

αυτής πράξης.  

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής  

«Εμβολιασμοί σε παιδιά 26-5-2015» 

 



Η σημασία της πληροφόρησης 

 Η ποιότητα της πληροφόρησης αποτελεί εγγύηση 

ορθότητας της απόφασης για τον εμβολιασμό του 

παιδιού. Ελάχιστο κριτήριο αυτής της ποιότητας είναι, για 

την Επιτροπή, οι κανόνες της βασισμένης σε ενδείξεις 

ιατρικής. 

 Ο ιατρός οφείλει να πληροφορεί τους γονείς για τα 

πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνώς 

αναγνωρισμένων επιστημονικών φορέων και της Εθνικής 

Επιτροπής Εμβολιασμών, που σχετίζονται με τον 

συγκεκριμένο εμβολιασμό, ιδίως όταν οι γονείς 

αμφιβάλλουν για την αξία του.  

 Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής  

«Εμβολιασμοί σε παιδιά 26-5-2015» 

 

 



Ενημερωμένη συναίνεση 

Πηγή: www.cdc.gov Vaccine Information Statements 

http://www.cdc.gov/


Εμπιστοσύνη  
 

“Trust in the safety and efficacy of vaccines, trust in the individuals that 

administer vaccines or give advice about vaccination, and trust in the 

wider health system are all important factors which influence the 

vaccine decision-making process” 
Πηγή: Larson HJ et al Human Vaccin Immunother. 2018; 14(7): 1599-1609 

 





Προληπτική Ιατρική 

 Νόμος 2676/1999 (άρθρο 33) καθιέρωση της 

υποχρεωτικής προληπτικής ιατρικής με σκοπό 

την έγκαιρη διάγνωση και τη λήψη μέτρων για 

την πρόληψη της εκδήλωσης ή την αποτροπή 

της εμφάνισης νοσηρών καταστάσεων  

 Υποχρεωτικές Παροχές Προληπτικής Ιατρικής 

(ΚΥΑ Φ7/1620/23.11.1999) 

 Εμβολιασμοί σε παιδιά και ενήλικες σύμφωνα με 

το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας εθνικό 

πρόγραμμα εμβολιασμών 





Καθολική πρόσβαση 

 Νόμος 4368/2016                           
Δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις 

δημόσιες δομές υγείας για την παροχή 

νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες.  



Συμπεράσματα 

 Υποχρεωτικός εμβολιασμός  

 Ενημερωμένη Συναίνεση 

 Διασφάλιση καθολικής πρόσβασης 

 Μέριμνα για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

 Παρακολούθηση της εφαρμογής του 

προγράμματος εμβολιασμών (Ηλεκτρονικός 

Ατομικός Φάκελος Υγείας- Μητρώο 

Εμβολιασμών) 

 

 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


