
Health services for children and teenagers presented at the Prime Minister 

The ministries of Digital Governance and Health presented in April 2022 at Prime Minister Kyriakos 

Mitsotakis the Vaccination Registry for Children and Adolescents, the digital version of the health 

insurance booklet, and the Student Medical Record.  

The three new services improve the medical tracking of children and teenagers and simplify the 

processing of certifications issued by doctors. All three services have been developed by the e-

Government Center for Social Security (IDIKA). The Vaccination Registry provides Greece with a digital 

record and it is now possible to identify the number of children that have received each vaccine as 

part of the National Vaccination Programme (NVR).  

Parents, custodians, and doctors receive notifications for the next vaccine due and have access to the 

record of the previous vaccinations. The Registry will assist in the supervision of the NVR and in 

shaping health policies accordingly. According to the new system, the parents receive through SMS a 

digital prescription for the vaccine, while following the administration of the latter the doctor will 

enter the relevant details in the medical record of the child or the teenager.  

All information will be stored safely and will be available through the MyHealth app. Similarly, the 

digital health insurance booklet replaces the print version and the manual entry of health-related 

details by the doctors, while the Student Medical Record replaces the paper form that was required 

for the registration of a child at school. 
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Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας  

Τη δυνατότητα να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τη φροντίδα της υγείας των παιδιών 

θα έχουν οι γονείς και οι παιδίατροι. Συγκεκριμένα, τα Υπουργεία Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Υγείας θέτουν σε παραγωγική λειτουργία το Μητρώο Εμβολιασμού 

Παιδιών και Εφήβων, το ψηφιακό βιβλιάριο υγείας παιδιού και το ψηφιακό Ατομικό 

Δελτίο Υγείας Μαθητή. Πρόκειται για τρεις νέες υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τον 

προγραμματισμό των βασικών παιδιατρικών εμβολίων, θα αναβαθμίσουν την 

παρακολούθηση της αναπτυξιακής προόδου του παιδιού και θα συστηματοποιήσουν τις 

βεβαιώσεις που εκδίδουν οι παιδίατροι για την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο.  

Η παρουσίαση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 

έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη. Όπως 

τονίστηκε, οι νέες υπηρεσίες αποτελούν το επόμενο βήμα μιας ευρύτερης  στρατηγικής 

ψηφιοποίησης στο χώρο της υγείας και αποσκοπούν στην αναβάθμιση της πρόληψης, 
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στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού πολιτικών υγείας, και στην ενίσχυση της 

διαφάνειας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

Η σχετική ΚΥΑ για τις τρεις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν σήμερα έχει 

υπογραφεί ήδη από τους συναρμόδιους υπουργούς ενώ οι γιατροί θα μπορούν από αύριο 

να ξεκινήσουν την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των παιδιών στο ψηφιακό 

βιβλιάριό τους. Η διαδικασία της καταχώρησης στοιχε ίων εμβολιασμού θα είναι πλέον 

αποκλειστικά ψηφιακή ενώ οι γονείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα μέσω 

των κωδικών τους στο Taxisnet μετά τις 10 Μαΐου.  

Παρόντες στην παρουσίαση ήταν ήταν ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος 

Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, αρμόδιος Υφυπουργός για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο 

Θοδωρής Λιβάνιος, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, η 

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Γενικός Γραμματέας 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και η Πρόεδρος και 

Διευθύνουσα Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα.  

Οι τρεις υπηρεσίες υλοποιούνται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Αναλυτικότερα, κάθε μια από αυτές πρόκειται να λειτουργεί ως εξής:  

Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων  

Μέχρι σήμερα, η οργάνωση των βασικών παιδιατρικών εμβολίων γινόταν αποκλειστικά 

με προφορική συνεννόηση μεταξύ γιατρού και γονέων, χωρίς να καταγράφεται ψηφιακά 

η διενέργεια των συγκεκριμένων εμβολιασμών. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα η 

χώρα να μην διαθέτει δεδομένα για το πόσα παιδιά έχουν κάνει τα απαραίτητα εμβόλια.  

Με το Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα 

πλήρες σύστημα οργάνωσης των βασικών παιδιατρικών εμβολιασμών. Μέσα από το 

σύστημα θα παρέχονται επιπλέον δυνατότητες για  τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας. 

Συγκεκριμένα:  

·       οι γονείς θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις για το πότε το παιδί τους πρέπει να κάνει 

ένα εμβόλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για Παιδιά 

και Εφήβους, και  

·       γονείς και παιδίατροι θα έχουν πρόσβαση στο ιστορικό εμβολιασμών, για άμεση 

αξιολόγηση του ιστορικού του παιδιού.  

Περαιτέρω, μέσα από το Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων θα πιστοποιείται για 

ποιες ασθένειες έχει εμβολιαστεί ένα παιδί, πότε και από ποιον γιατρό εμβ ολιάστηκε. 

Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται εφικτή η εποπτεία υλοποίησης του Εθνικού 

Προγράμματος Εμβολιασμού για Παιδιά και Εφήβους με δεδομένα ακριβείας, ώστε:  

·       να παρακολουθούνται οι δείκτες υγείας παιδιών και  

·       να διαμορφώνονται αντίστοιχα οι  πολιτικές υγείας.  

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, αρχικά ο παιδίατρος θα εκδίδει μέσα από το σύστημα 

της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τη συνταγή για κάθε εμβόλιο και στη συνέχεια οι 

γονείς θα εκτελούν τη συνταγή στο φαρμακείο. Μόλις διενεργείται ο εμβολιασμ ός, ο 

παιδίατρος θα καταχωρίζει την πράξη στο Μητρώο και αυτόματα θα προγραμματίζονται 

τυχόν επόμενες δόσεις, με τους γονείς να λαμβάνουν αντίστοιχες ενημερώσεις μέσω SMS 

και e-mail. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες και στην εφαρμογή 

MyHealth. 

Ψηφιακό βιβλιάριο υγείας παιδιού  

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, η αναπτυξιακή πρόοδος του παιδιού από την 

στιγμή που γεννιέται καταγράφεται σε έγχαρτα βιβλιάρια, με χειρόγραφες 

καταχωρίσεις των παιδιάτρων. Πλέον, με την ψηφιοποίηση του βιβλιαρίου υγείας, όλη 

η διαδικασία θα καταγράφεται ηλεκτρονικά από τον παιδίατρο μέσα από το σύστημα 



της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και θα είναι προσβάσιμη από τους γονείς μέσω των 

κωδικών τους στο Taxisnet.  

Με τον τρόπο αυτό, η καταγραφή της αναπτυξιακής προόδου του παιδιού 

συστηματοποιείται, περιλαμβάνοντας όλα τα ιατρικά δεδομένα τα οποία πρέπει να 

καταχωρίζονται από τον παιδίατρο για κάθε ηλικιακή κατηγορία. Περαιτέρω, 

εξαλείφεται ο κίνδυνος απώλειας των δεδομένων σε περίπτωση που το βιβλιάριο χαθεί 

ή καταστραφεί.  

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  

Πρόκειται για ένα ακόμα φυσικό έγγραφο το οποίο ο γονέας έπρεπε να προσκομίζει με 

αυτοπρόσωπη παρουσία για την εγγραφή του παιδιού του στο σχολείο. Πλέον η 

διαδικασία έκδοσής του ψηφιοποιείται, διευκολύνοντας γονείς και παιδιάτρους.  

 


