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ΘΕΜΑ : « Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)» 
        Έχοντας υπόψη: 
Την με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 (ΦΕΚ 1296/Β’/21-05-2014) Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Υγείας, με θέμα «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων 

κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή 

(Α.Δ.Υ.Μ.)» και ειδικότερα 

Α)την παρ.1, του άρθρου 4, σύμφωνα με την οποία, «Το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για τις σχολικές 

μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια 

της φοίτησης των νηπίων σε αυτό» 

Β)το άρθρο 12, σύμφωνα με το οποίο «Κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας 

Κ.Υ.Α. και σχετίζεται με τα παραπάνω παύει να ισχύει από την έκδοση της παρούσας» και ύστερα από 

συνεργασία της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. και της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ και του Υπουργείου Υγείας, 

σας ενημερώνουμε ότι ανακαλείται η με αρ. πρωτ. Φ.6/553/152559/Γ1/24-09-2014 Εγκύκλιος με θέμα 

«Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)». Επομένως, για τις 

τάξεις Β’ και Γ’ δημοτικού, δεν απαιτείται η προσκόμιση του νέου Α.Δ.Υ.Μ., αλλά θα ισχύσουν, για τη σχολική 

χρονιά 2014-15, τα παλαιά Ατομικά Δελτία Υγείας, των οποίων η ισχύς είναι τριετής. Υπενθυμίζεται ότι, ειδικά 

για το σχολικό έτος 2014-2015, υποχρέωση προσκόμισης Α.Δ.Υ.Μ., έχουν και οι μαθητές που φοιτούν στην Ε΄ 

τάξη των Δημοτικών σχολείων, λόγω μεταβατικής περιόδου. 

Τα ΑΔΥΜ, πέραν του γενικότερου σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α., αξιοποιούνται και 

για τα ακόλουθα: 

Α. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών  Π.Ε. στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής  

Β. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών  Π.Ε. στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ», στις λοιπές Σχολικές Αθλητικές 

και άλλες Δραστηριότητες και Σχολικούς Αγώνες εκτός των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πανελλήνιων 

Πρωταθλημάτων.  

Από το επόμενο σχολικό έτος 2015-16 θα ισχύει μόνο η K.Y.A. των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και 

Υγείας  με αρ. πρωτ. Φ.6/304/75662/Γ1/16-5-2014 (ΦΕΚ 1296Β’/21-5-2014, παρ. 4). 
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