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              Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών 
                        

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Θέµα: «Νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού. ∆ιαχείριση θεµάτων που σχετίζονται 
µε την διανοµή και διάθεση του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) σε 
αρµόδιους φορείς και οικογένειες»              
Σχετ: 1. Η αριθµ. πρωτ.Υ3γ/Γ.Φ.8./Γ.Π.οικ.102297/18-10-2012 (A∆Α:Β430Θ–Κ∆Χ)            
              Εγκύκλιος του Υ.Υ. 
          2. Η αριθµ. πρωτ.Υ3γ/Γ.Φ.8./Γ.Π.οικ.27703/17-06-2013 (A∆Α:ΒΕΖ3Θ–ΙΕΜ),   
               Εγκύκλιος του Υ.Υ. 
         3. Η αριθµ. πρωτ. Γ3δ/∆.Φ.8.3/Γ.Π.οικ.25759/06-04-2015  (Α∆Α:ΩΖΝ2465ΦΥΟ  

Θ4Β) εγκύκλιος του Υ.Υ. 
     
     Η ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης/Τµήµα ∆’ Αγωγής 

Υγείας και Πρόληψης, σύµφωνα µε την παρ. 3δ του άρθρου 19 του Π.∆. 106 (ΦΕΚ 

173/Α΄/28.08.2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας», έχοντας, µεταξύ άλλων, 

ως αρµοδιότητα τη µέριµνα για την εφαρµογή και προώθηση του θεσµού του 

Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού, ενηµερώνει για τα ακόλουθα:  

 
Α.1) Με την αριθµ. Α2α/οικ. 5648 «Περί καθιερώσεως Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού» 

(ΦΕΚ 1425 τ Β΄ 27/11/1976) Υπουργική Απόφαση, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν 

στην τήρηση του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), την ανάπτυξη του θεσµού, 

τη διασφάλιση των όρων και των προϋποθέσεων βέλτιστης χρήσης και αξιοποίησης 
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αυτού από φορείς και υπηρεσίες υγείας, ενώ ρητά αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 1 ότι: 

«Το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού θα παρέχεται εις τας επιτόκους δωρεάν από το 

δηµόσιο δια των διαπιστούντων την κύησιν ιατρών».  

2) Με την αρ. 3 Απόφαση της 258ης/21-10-2016 Ολοµέλειας του Κε.Σ.Υ. εγκρίθηκε η 

αναµόρφωση του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 

Υπουργό Υγείας, σε συνέχεια σχετικής πρότασης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 

(Ι.Υ.Π.) κατόπιν έκφρασης σχετικού αιτήµατος από τη ∆/νση Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης. 

3) Με την αριθ. Πρωτ.:Γ3δ/∆.Φ.8.5/Γ.Π.οικ.96002/20-12-2016 (Α∆Α : 

6ΓΕΥ465ΦΥΟ-6Λ∆ ) Απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα, ανατέθηκε η 

εκτύπωση του νέου Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

Β) Το νέο Β.Υ.Π. συντάχθηκε και διαµορφώθηκε από διεπιστηµονική οµάδα εργασίας 

αξιοποιώντας την εµπειρία της ∆/σης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του 

Ι.Υ.Π. στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Παιδιού,  αλλά και τις «Κατευθυντήριες 

οδηγίες για τη Συστηµατική Παρακολούθηση της Υγείας και της Ανάπτυξης των 

Παιδιών Ηλικίας 0-18 ετών»( ΙΥΠ, 2015). 

Στόχος του νέου Β.Υ.Π. είναι να αποτελέσει εργαλείο για την οργάνωση και 

εφαρµογή της συστηµατικής παρακολούθησης της υγείας και της ανάπτυξης των 

παιδιών και υποστήριξης των γονέων στην ανατροφή τους, λαµβάνοντας υπόψη τα 

ειδικά κατά ηλικία χαρακτηριστικά, τόσο σε σχέση µε τις βιολογικές όσο και µε 

τις συναισθηµατικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και της 

οικογένειας.  

Το νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων,  τα εξής: 

• Επιλέχθηκαν «ηλικίες-κλειδιά» στις οποίες προτείνεται η εκτίµηση της υγείας 

και των αναγκών φροντίδας του παιδιού και της οικογένειας, λαµβάνοντας 

υπόψη τις ηλικίες στις οποίες συνιστάται να γίνονται οι εµβολιασµοί, η 

εκτίµηση αναπτυξιακών ή σχολικών δεξιοτήτων και η εφαρµογή καθολικών ή 

επιλεκτικών ανιχνευτικών ελέγχων (screening), καθώς και οι ηλικίες 

συµπλήρωσης του Ατοµικού ∆ελτίου Υγείας Μαθητή.  

• Προτείνονται σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά φύλλα παρακολούθησης, τα οποία 

περιλαµβάνονται στο Β.Υ.Π. Το περιεχόµενό τους αναφέρεται στο ιατρικό 

ιστορικό και τη φυσική εξέταση, στα κατά ηλικία αναπτυξιακά ορόσηµα, σε 

θέµατα συµπεριφοράς και αγωγής υγείας. ώστε η προσέγγιση να είναι ολιστική 

και στοχευµένη.  

ΑΔΑ: Ψ4Η3465ΦΥΟ-ΔΔΟ



3 
 

• Η σύσταση για εφαρµογή καθολικών ή επιλεκτικών ανιχνευτικών ελέγχων 

(screening) αφορά µόνο στους ελέγχους που έχουν τεκµηριωµένη 

αποτελεσµατικότητα, µετά από βαθµολόγηση της ποιότητας της τεκµηρίωσης 

και της ισχύος της σύστασης. 

• Χρησιµοποιήθηκαν τα πρότυπα διαγράµµατα αύξησης του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Υγείας. Η άδεια για την δηµιουργία της Ελληνικής µορφής και η 

χρήση, έχει δοθεί στο Ινστιτούτο Υγείας  του Παιδιού από τον ΠΟΥ(WHO). 

Για τον ∆είκτη Μάζας Σώµατος, περιλαµβάνονται στο Β.Υ.Π. τα 

διαγράµµατα του Ιnternational Obesity Task Force (Revised BMI cut-offs, 

2012), η χρήση των οποίων προτείνεται για καλύτερη εκτίµηση του 

υπερβάλλοντος βάρους και της παχυσαρκίας.  

• Οι εµβολιασµοί καταγράφονται από τη γέννηση των παιδιών µέχρι την ηλικία 

των 18 χρόνων, σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών του 2016. 

• Με στόχο την προαγωγή του Μητρικού Θηλασµού, έχουν συµπεριληφθεί 

ερωτήσεις για την τοποθέτηση του νεογνού δέρµα µε δέρµα µετά τον τοκετό, 

την συνδιαµονή του νεογνού µε την µητέρα του στο µαιευτήριο καθώς και η 

ενυπόγραφη από τον γιατρό χορήγηση υποκατάστατου γάλακτος. 

• Στο νέο Β.Υ.Π. περιέχονται χρήσιµες πληροφορίες ανά ηλικιακή οµάδα για 

τους γονείς. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Υπουργείο Υγείας εκδίδει την παρούσα εγκύκλιο, 

σύµφωνα µε την οποία παρουσιάζεται το νέο Β.Υ.Π. και διαµορφώνονται οι 

διαδικασίες διανοµής και διάθεσης του Β.Υ.Π. σε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, σε 

οικογένειες, ενώ ρυθµίζονται θέµατα που σχετίζονται µε την εποπτεία και τον έλεγχο, 

σύµφωνα µε τις ανωτέρω (1), (2) και (3) σχετικές εγκυκλίους, ως ακολούθως : 

 

i) ΧΡΟΝΙΚΗ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ Β.Υ.Π. 
Η χρονική - µεταβατική περίοδος διανοµής, διάθεσης και κατανοµής του 

προγενέστερου και του νέου τύπου Β.Υ.Π., ορίζεται ως ακολούθως : 

α) Η  διάθεση του προγενέστερου τύπου Β.Υ.Π. (Α’ και Β’ τεύχος), διατίθεται : 

• από τις µαιευτικές κλινικές του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα σε γονείς 

νεογέννητων παιδιών και  

• από τις ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε πολίτες 

(για την αντικατάσταση παλαιών στην περίπτωση απώλειας), καθώς και σε 

φορείς υλοποίησης προγραµµάτων σχετικών µε τον εµβολιασµό παιδιών 

ευπαθών οµάδων,  
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για την περίοδο έως 30 Ιουνίου 2017. 

β) Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις εξαντλήσεως αυτών σε χρονική περίοδο 

νωρίτερα της 30-06-2017, θα διατίθεται το νέο τύπου Β.Υ.Π.  

γ) Από την 01-07-2017 διατίθεται το Β.Υ.Π. νέου τύπου, από όλες τις αρµόδιες 

υπηρεσίες υγείας και φορείς, ανεξαρτήτως της υπόλοιπης διαθέσιµης ποσότητας 

Β.Υ.Π. προγενέστερου τύπου, προκειµένου ισότιµα σε εθνικό επίπεδο να 

διατίθεται το νέο τύπου Β.Υ.Π. σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

ii) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Β.Υ.Π. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ  
     Η κατανοµή των Β.Υ.Π. στις Περιφέρειες της χώρας, γίνεται από τη ∆/νση 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, Τµήµα ∆’ Αγωγής Υγείας & 

Πρόληψης, σύµφωνα µε τον αριθµό των Β.Υ.Π. που απαιτούνται  για την κάλυψη των 

αναγκών τους, ανάλογα µε τις διαθέσιµες ποσότητες. Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις 

∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας (Γ.∆.∆.Υ.Κ.Μ) των Περιφερειών, 

αποστέλλουν εγγράφως στην αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου Υγείας έως το µήνα 

Νοέµβριο κάθε έτους, το συνολικό αριθµό των απαιτούµενων Β.Υ.Π. για το 

επόµενο έτος συµπληρώνοντας το σχετικό πίνακα (Παράρτηµα 1). 

     Η διανοµή των Β.Υ.Π. γίνεται προς την έδρα των Περιφερειών της χώρας  στις 

Γ.∆.∆.Υ.Κ.Μ., µε συντονισµό και σύµφωνα µε την κατανοµή του Υπουργείου Υγείας. 

Η διαδικασία µεταφοράς ρυθµίζεται κατά περίπτωση µε ρητή περιγραφή αυτής ανά 

πράξη κατανοµής. Οι Γ.∆.∆.Υ.Κ.Μ. των Περιφερειών µε την παραλαβή των Β.Υ.Π. 

σε κεντρικό επίπεδο, προωθούν τις διαδικασίες επιµέρους κατανοµής και 

διανοµής τους στις Περιφερειακές  Ενότητες. 

 

iii) ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ Β.Υ.Π. ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ                  

α) Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι Γ.∆.∆.Υ.Κ.Μ. εκδίδουν έγγραφο κατανοµής των 

Β.Υ.Π., µε τις ανάλογες ποσότητες στις Περιφερειακές Ενότητες αρµοδιότητάς τους, 

το οποίο κοινοποιείται στη ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης του 

Υ.Υ.  

β) Ακολούθως, οι αρµόδιες ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειών/Περιφερειακών 

Ενοτήτων της χώρας, µε την παραλαβή της ποσότητας των Β.Υ.Π. που διανέµονται 

από το Υ.Υ., οφείλουν σε σύντοµο διάστηµα και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις τους να 
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διαθέσουν αυτά σε µαιευτικές, νεογνολογικές κλινικές και µονάδες, ∆ηµόσιου και 

Ιδιωτικού Τοµέα, που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης τους. 

Η διαδικασία υλοποιείται µε την έκδοση σχετικού εγγράφου κατανοµής στις εν 

λόγω µονάδες αρµοδιότητάς τους, µε αναφορά στον φορέα και στην ποσότητα των 

Β.Υ.Π., καθώς και στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές ρητά αναφέρονται στην 

παρούσα εγκύκλιο. 

Το εν λόγω έγγραφο κοινοποιείται µόνο στη Γ.∆.∆.Υ.Κ.Μ. της οικείας 

Περιφέρειας και συνοδεύει την αντίστοιχη αποστολή της ποσότητας των Β.Υ.Π. στους 

οικείους φορείς.   

        

iv) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Β.Υ.Π. ΣΤΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ  

α) Oι  µαιευτικές µονάδες, κλινικές µε την παραλαβή των Β.Υ.Π., υποχρεούνται στο 

έσω µέρος του έµπροσθεν εξωφύλλου του Β.Υ.Π., να τοποθετούν σφραγίδα µε τα 

στοιχεία του φορέα που το χορηγεί µε αύξοντα αριθµό µε νέα αρίθµηση στην 

έναρξη κάθε έτους και ηµεροµηνία παράδοσης στο γονέα, καθώς και να 

αναγράφουν και ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του επαγγελµατία υγείας που το 

χορηγεί στους γονείς. Σε περιπτώσεις που σε µια Νοσηλευτική Μονάδα, υπάρχουν 

περισσότερες από µία µαιευτικές κλινικές, µονάδες, θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά να 

αναγράφονται τα στοιχεία τους ώστε να προκύπτει η αντίστοιχη χορήγηση των Β.Υ.Π. 

 Επισηµαίνεται ότι όσα Β.Υ.Π. προηγούµενων παραλαβών έχουν αριθµηθεί ήδη 

από τις µονάδες/κλινικές, να διατεθούν στους γονείς µε την προβλεπόµενη διαδικασία 

της ενότητας I. 

 β). Οι εν λόγω µονάδες ζητούν  από το γονέα να υπογράφει για τη δωρεάν 

παραλαβή του Β.Υ.Π., σε κατάσταση που φέρει τον  αύξοντα  αριθµό χορήγησης, το 

ονοµατεπώνυµο του γονέα παραλήπτη, καθώς και την ηµεροµηνία. Οι  καταστάσεις  

αυτές  συγκεντρώνονται  ανά τετράµηνο από τις κλινικές και φυλάσσονται σε κεντρικό 

επίπεδο από τη ∆ιοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας. 

          γ) Σε συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας οι µαιευτικές κλινικές, µονάδες 

συµπληρώνουν ανά τετράµηνο τον πίνακα «∆ιαχείριση  Στατιστικών Στοιχείων των 

Βιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.)» (Παράρτηµα 2), όπου καταγράφονται 

αριθµητικά στοιχεία διαχείρισης του Β.Υ.Π. και τον οποίο τηρούν στο φορέα τους, 

προκειµένου να εκτιµούν τις ανάγκες για νέα Β.Υ.Π. αλλά και για διευκόλυνση των 

διαδικασιών ελέγχου. Από τα εν λόγω τηρούµενα στοιχεία, θα απευθύνουν αίτηµα 

προς την οικεία ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας, στο όποιο θα αναφέρονται η διαθέσιµη 
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ποσότητα Β.Υ.Π. καθώς και οι προβλεπόµενες ανάγκες έως το τέλος του έτους, ώστε 

να γίνει σχεδιασµός για περαιτέρω ενέργειες. 

 

v)  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Β.Υ.Π.   

Στην περίπτωση που οι γονείς λαµβάνουν τα Β.Υ.Π. από τις ∆/νσεις ∆ηµόσιας 

Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, λόγω απώλειας ή καταστροφής 

αυτών σε αντικατάσταση του παλαιού, οι αρµόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται στο έσω 

µέρος του έµπροσθεν εξωφύλλου του Β.Υ.Π., να τοποθετούν σφραγίδα µε τα 

στοιχεία του φορέα που το χορηγεί, µε αύξοντα αριθµό και ηµεροµηνία 

παράδοσης στο γονέα, καθώς και ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του 

επαγγελµατία υγείας /υπαλλήλου που το χορηγεί στους γονείς.  

Οι υπηρεσίες τηρούν Βιβλίο διάθεσης των Β.Υ.Π. σε πολίτες, όπου 

σηµειώνεται ο αύξων αριθµός του χορηγούµενου Β.Υ.Π., το ονοµατεπώνυµο του 

γονέα ή άλλου παραλήπτη, η ηµεροµηνία παράδοσης και υπογραφή του παραλήπτη. Η 

εν λόγω διαδικασία υλοποιείται κατόπιν αιτήµατος του πολίτη µε αναφορά στο λόγο 

απώλειας ή καταστροφής.  

 

vi) ∆ΙΑΘΕΣΗ Β.Υ.Π. ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Η διάθεση των Β.Υ.Π. σε  α) Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Υγείας όπως  ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΕΣ κ.λ.π. καθώς και µη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις που αναπτύσσουν ποικίλα προγράµµατα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας  

Υγείας για το  παιδί (π.χ. προληπτικές εξετάσεις, εµβολιασµούς σύµφωνα µε το Εθνικό 

Πρόγραµµα Εµβολιασµών που ισχύει, υγιεινής, ανάπτυξης του παιδιού  κ.λ.π.) που 

υλοποιούνται σε διάφορες ευπαθείς κοινωνικές κατηγορίες πληθυσµού, όπως Ροµά, 

µετανάστες, οικογένειες που διαµένουν σε ορεινές, αποµακρυσµένες αγροτικές  ή 

νησιωτικές  περιοχές κ.λ.π.,  β) Σταθµούς Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου 

που λειτουργούν σε Μονάδες Υγείας του ΠΕ∆Υ και γ) Κέντρα Υγείας,  γίνονται ως 

ακολούθως  : 

� Οι ενδιαφερόµενες υπηρεσίες και Μονάδες Υγείας, καταθέτουν σχετικό αίτηµά 

τους  στις αρµόδιες ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

της χώρας, εκφράζοντας την επιθυµία παραλαβής και διάθεσης Β.Υ.Π., 

αναφέροντας την εκτιµώµενη ποσότητα αυτών η οποία για την περίπτωση (α) 

δύναται να είναι ανάλογα µε το µέγεθος του εξυπηρετούµενου παιδικού 

πληθυσµού και για τις περιπτώσεις (β) και (γ) δύναται να είναι έως δέκα (10) 
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Β.Υ.Π. ανά φορέα, µε δυνατότητα εκ νέου διάθεσης αυτών κατά περιόδους, 

ανάλογα µε το πλήθος των εξυπηρετούµενων οικογενειών. 

� Οι ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Π.Ε., διαθέτουν την ανάλογη ποσότητα των 

Β.Υ.Π. σύµφωνα µε τα αιτήµατα των φορέων και Μονάδων Υγείας, έχοντας 

ακολουθήσει τη διαδικασία σφράγισης και αρίθµησης αυτών, αναφέροντας 

στο διαβιβαστικό έγγραφο τον αρχικό και καταληκτικό αύξοντα αριθµό 

αυτών σύµφωνα µε το πλήθος που χορηγείται.    

 

vii) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ          

     Για την εποπτεία  διανοµής και διάθεσης των Β.Υ.Π., τόσο από  τις µαιευτικές 

µονάδες, κλινικές των ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών φορέων, των Μονάδων Υγείας και των 

Κέντρων Υγείας του ΠΕ∆Υ, όσο και από τις ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Π.Ε., οι 

Γ.∆.∆.Υ.Κ.Μ. των Περιφερειών της χώρας συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για 

κάθε Περιφερειακή Ενότητα, όπως αυτά συµπληρώνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

στον «Πίνακα καταγραφής και παρακολούθησης διάθεσης Βιβλιαρίων Υγείας του 

Παιδιού» (Παράρτηµα 3). Ο εν λόγω πίνακας συµπληρώνεται ανά εξάµηνο (Α’ 

και Β’)  κάθε έτους σε επίπεδο Περιφέρειας και αποστέλλεται από τις αρµόδιες  

Γ.∆.∆.Υ.Κ.Μ.,  εγγράφως στη ∆/νση Π.Φ.Υ & Πρόληψης του Υ.Υ. 

 

viii) Το Β.Υ.Π. είναι έκδοση του Υπουργείου Υγείας, διατίθεται δωρεάν, δεν 

αποτελεί αντικείµενο οικονοµικής συναλλαγής, χορηγείται από τις ∆ιευθύνσεις 

∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων στις δηµόσιες και ιδιωτικές 

µαιευτικές κλινικές και η πώληση ή η παραποίησή του, όπως και η κάλυψη του 

εξωφύλλου και της έσω πλευράς του µε πρόσθετο φάκελο που φέρει την επωνυµία 

επιχειρήσεων ή διαφήµιση εµπορίας προϊόντων,  σε οποιοδήποτε χώρο (δηµόσιο ή 

ιδιωτικό), απαγορεύεται και θεωρείται έκνοµη πράξη.  

Για την ορθή τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών, για τη διασφάλιση της 

εγκυρότητας του Β.Υ.Π., για τη διαφύλαξη του σχετικού νοµικού πλαισίου που 

ρυθµίζει το θεσµό αυτού, αλλά και για την προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του 

Παιδιού, παρακαλούνται οι ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

να ακολουθούν όλες τις από τον νόµο προβλεπόµενες ενέργειες για την προστασία των 

πολιτών από την παράνοµη και παράτυπη διακίνηση του Β.Υ.Π. 

 

      Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας 

(www.moh.gov.gr στον άξονα «Υγεία» και στην ενότητα «∆/νση Πρωτοβάθµιας 
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Φροντίδας Υγείας/∆ράσεις και Προγράµµατα Αγωγής Υγείας/Οικογενειακός 

Προγραµµατισµός-Μητέρα-Παιδί»), για ενηµέρωση των φορέων και των πολιτών.   

Παρακαλούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι, συνεργαζόµενοι φορείς, αποδέκτες της 

εν λόγω εγκυκλίου για την πιστή εφαρµογή των διαδικασιών που προτυποποιούνται 

και καθορίζονται για την προάσπιση της εγκυρότητας του θεσµού, τη διανοµή και 

διάθεση του Β.Υ.Π., δεδοµένου ότι η ευαισθησία τους και η πληρότητα του έργου 

τους στον τοµέα αυτό, αποτελεί εγγύηση για τη διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας του 

Παιδιού.   

 

                                                                                     

 

                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

                                                             

                                                                     ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

 

 

                                                                   

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Όλες τις ΥΠΕ της χώρας (µε την υποχρέωση 

 να ενηµερώσουν τις Μαιευτικές και 

 Νεογνολογικές κλινικές των Νοσηλευτικών  

 Μονάδων, Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας του ΠΕ∆Υ)  

2. Γενικές ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας και  

 Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειών της χώρας   

3.Περιφερειακές Ενότητες  της χώρας, 

  ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας     

  (µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν τις 

  Ιδιωτικές Μαιευτικές Κλινικές που λειτουργούν  

  στα διοικητικά όρια της περιφέρειάς τους) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων  

∆ιεύθυνση Σπουδών Προγραµ. & Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80  Μαρούσι 
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2. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.) 

  Νοσοκοµείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

   Παπαδιαµαντοπούλου και Θηβών 1, 115 27 Αθήνα  

3. Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας 

   Τοµέας Υγείας του Παιδιού 

    Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα 

4. Συνήγορος του Παιδιού  

    Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα 

5. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας,    

    Πειραιώς 209,  118 53 Αθήνα    

6. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας,   

   Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας  Θράκης,  

   Αγίας Σοφίας 46, 546 22 Θεσσαλονίκη 

7. Σύλλογος Επιστηµόνων Μαιών - Μαιευτών Αθήνας  

    Αριστ. Παππά 2, 115 21  Αθήνα ( Για ενηµέρωση µελών)  

8. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας 

      Παπαρηγοπούλου 15, 105 61 Αθήνα (Για ενηµέρωση µελών)     

9. Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία  

   Μπακοπούλου 15, 154 51 Ν. Ψυχικό  (Για ενηµέρωση µελών) 

10. Ένωση Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων Αττικής 

      Αλκµάνος 15, 115 28 Αθήνα 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Γρ. Υπουργού Υγείας  
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας  
3. Γρ. Γενικών Γραµµατέων (3) 
4. Γρ. Προιστ. Γεν. ∆/νσης ∆ηµόσιας 

Υγείας & Υπηρεσιών  Υγείας  
5. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας   
6. ∆/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού 
7. ∆/νση Προµηθειών και 

∆ιαχείρισης Υλικού (Τµήµα 
∆ιαχείρισης Υλικού και Κεντρικής 
Αποθήκης) 

8. ∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων 
Υγείας  

9. Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας  
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10. ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας & Πρόληψης, Τµήµα ∆’(5) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ» 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………. 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ                

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………………………   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………………………   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………………………   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………………………   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………………………   

ΣΥΝΟΛΟ :   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ (Β.Υ.Π.) 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ/Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ : 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ/ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Β.Υ.Π.* ∆ΙΑΘΕΣΗ Β.Υ.Π.** ΑΠΟΘΕΜΑ Β.Υ.Π.*** 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ (έως το 
τέλος του έτους) 

Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

          

          

          

          

          

          

Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

          

          

          

          

          

          

Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

          

          

          

          

          

          

* Συµπληρώνεται ο αριθµός των Β.Υ.Π. που παραλαµβάνονται κάθε φορά από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας 

** Συµπληρώνεται ο συνολικός αριθµός διάθεσης Β.Υ.Π. το τετράµηνο ανεξαρτήτως περιόδου παραλαβής 

*** Συµπληρώνεται ο συνολικός αριθµός του διαθέσιµου υπολοίπου το τετράµηνο ανεξαρτήτως περιόδου παραλαβής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  
  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
  
  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΕΞΆΜΗΝΟ/ΕΤΟΣ* Εισάγεται το 6-
µηνο / έτος αναφοράς (Α, Β, / 'Ετος) 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ / ΜΟΝΑ∆ΕΣ * 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ* 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕ∆Υ* 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ* 

1. ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤ ……          

2. ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤ ……         

3. ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤ ……         

4. ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤ ……         

5. ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤ ……         

6. ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤ ……         

  ΣΥΝΟΛΟ          

  
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ **   

*Συµπληρώνεται ο συνολικός αριθµός βιβλιαρίων υγείας που διανέµονται στις Περιφερειακές Ενότητες ανά αναφερόµενη κατηγορία 

**Συµπληρώνεται ο συνολικός αριθµός των διαθέσιµων Β.Υ.Π.  για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες 
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