ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ:
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2005
Ο υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιος Καλός, ανακοίνωσε
σήμερα την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να θεσπίσει υποχρεωτικό Ατομικό
Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) όλων των μαθητών, το οποίο θα τηρείται στις σχολικές
μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ευθύνη των Διευθυντών
τους.
Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο κ. Καλός το Α.Δ.Υ. :
1) Έχει προληπτικό χαρακτήρα, αποσκοπεί στην προστασία της ζωής των μαθητών
και αποτελεί βασικό στοιχείο στήριξής τους στη συμμετοχή τους στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες (Ολυμπιακή Παιδεία κ.λ.π.).
2) Συμπληρώνεται με τη φροντίδα γονέων και κηδεμόνων, από ιατρούς των οικείων
Κέντρων Υγείας ή Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων ή των Ασφαλιστικών
φορέων των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς που παρακολουθούν την
κατάσταση της υγείας των μαθητών.
3) Περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία μαθητή, ημερομηνία ιατρικής εξέτασης και ιατρικό
πόρισμα.
4) Έχει ισχύ 2 σχολικών ετών για το Δημοτικό Σχολείο και 3 σχολικών ετών για το
Γυμνάσιο και το Λύκειο, και αποτελεί αναγκαίο συνοδευτικό της ατομικής καρτέλας
του μαθητή. Για το Νηπιαγωγείο το Α.Δ.Υ. ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα
φοίτησης σε αυτό.
5) Κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα, κατά την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο,
στις Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού, στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄
τάξη του Ενιαίου ή του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Με τη λήξη ισχύος
του και σε περίπτωση μετεγγραφής, το Α.Δ.Υ. επιστρέφεται στον κηδεμόνα.
6) Για τους ανασφάλιστους Έλληνες και αλλοδαπούς, ο διευθυντής της σχολικής
μονάδας, παραπέμπει το μαθητή στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό
Γενικό Νοσοκομείο για δωρεάν συμπλήρωση του Α.Δ.Υ. (με σύμφωνη γνώμη του
γονέα).
Ο υφυπουργός Παιδείας δήλωσε επίσης, ότι τα Α.Δ.Υ. με βάση την υπουργική
απόφαση, είναι απόρρητα έγγραφα, μη ανακοινώσιμα, διέπονται από τις αρχές
προστασίας προσωπικών δεδομένων και φυλάσσονται εντός της σχολικής μονάδας,
με δυνατότητα πρόσβασης μόνον του Διευθυντή της. Η αδικαιολόγητη παράβαση του
απορρήτου των Α.Δ.Υ., συνιστά ποινικό αδίκημα και πειθαρχικό παράπτωμα
παράβασης καθήκοντος και παράβασης υποχρέωσης εχεμύθειας.

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του οικείου Α.Δ.Υ. προκύπτουν σοβαροί λόγοι
υγείας που αποκλείουν συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή
άλλη δραστηριότητα ο διευθυντής, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί τριμελή
Επιτροπή με μέλη τον ίδιο, ως Πρόεδρο, τον αρμόδιο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής
και τον υπεύθυνο του οικείου Τμήματος του σχολείου, ως μέλη. Η Επιτροπή
αποφαίνεται για απαλλαγή ή μη του μαθητή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή
για αποχή του από συγκεκριμένες σχολικές δραστηριότητες. Η παραπάνω τριμελής
Επιτροπή συγκαλείται από τον Διευθυντή και όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς προκύψουν ανάλογα θέματα.
Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ. συνεπάγεται τον αποκλεισμό των μαθητών από
το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και από άλλες σχετικές σχολικές
δραστηριότητες.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ:
Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του Ατομικού Δελτίου
Υγείας (Α.Δ.Υ.)
ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ:
Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για το Σχολικό Έτος (2005-06)
--------------------------------ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Φ.Α.
α) Σύμφωνα με την 916/11/11/86 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, είναι απαραίτητη η Ιατρική
γνωμάτευση, για τη συμμετοχή των μαθητών στη Γυμναστική και τις Αθλητικές
δραστηριότητες του Σχολείου και πρέπει με την έναρξη των μαθημάτων να
κατατίθεται στο σχολείο.
Οι μαθητές πρέπει μέσα σε είκοσι (20) μέρες να προσκομίζουν την Ιατρική
γνωμάτευση» και να την καταθέτουν στον υπεύθυνο καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
Διαφορετικά δε θα συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής με συνέπεια να τους
καταλογίζεται απουσία.
Οι Ιατρικές γνωματεύσεις θα φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο, για κάθε τμήμα
χωριστά από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και τους δασκάλους και θα
ενημερώνεται ο Διευθυντής του Σχολείου.
β) Πρέπει να πεισθούν οι γονείς των μαθητών ότι μπορούν να βοηθήσουν
απεριόριστα το έργο των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και ότι είναι προτιμότερο να
γνωρίζουν οι καθηγητές που διδάσκουν τη Γυμναστική, από τους ίδιους τα
προβλήματα υγείας των παιδιών τους, για την άμεση, σωστή και ακίνδυνη
αντιμετώπιση τους, κατά την διάρκεια της Γυμναστικής.
Την Ιατρική γνωμάτευση οι μαθητές μπορούν να τη ζητούν απ' τους γιατρούς του
Εθνικού Συστήματος Υγείας ( Κέντρο Υγείας - Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων ),
τους γιατρούς των ασφαλιστικών οργανισμών των γονιών τους ή από ιδιωτικούς
γιατρούς.
Ιατρική γνωμάτευση για Γυμναστική και αθλήματα

Σύμφωνα με την υπ'αριθμόν Φ.33/688/Γ4/916/11.11.86 εγκύκλιο σας γνωρίζουμε ότι
για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Γυμναστικής καθώς και στις
αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη ιατρική
γνωμάτευση.
Οι μαθητές που δεν έχουν προσκομίσει ακόμη ιατρική γνωμάτευση, να φροντίσουν
μέχρι 15 Νοεμβρίου να την προσκομίσουν, γιατί μετά από αυτό το χρονικό διάστημα
δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής και θα τους καταλογίζεται
απουσία.
Τ o μέτρο αυτό ισχύει για όλους τους μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων
εκτός των μαθητών της Α' και Δ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου που θα
συμπληρώσουν το Ατομικό δελτίο υγείας.
(ΥΠΕΠΘ - Γ4/1129/4.10.89 )
Ατομικά δελτία υγείας
Σας γνωρίζουμε ότι:Από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Μαθητική Πρόνοια)
θα σας σταλούν τα Ατομικά Δελτία Υγείας. Παρακαλούμε να ειδοποιηθούν οι Δ/ντες
των Σχολείων Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης να παραλάβουν τα έντυπα.
- Η διανομή των εντύπων στους μαθητές της Α΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού, της Α'
τάξης Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου είναι υποχρεωτική, γίνεται με ευθύνη του
Δ/ντη του σχολείου και η επισύναψη του στο Ατομικό Δελτίο βαθμολογίας του
μαθητή σε όποιον ,οριστεί (γραμματέα Σχολείου, καθηγητή Φυσικής Αγωγής,
υπεύθυνο του τμήματος ή της τάξης κ.λ.π.).
Ο μαθητής από την ημέρα που θα παραλάβει το Ατομικό Δελτίο Υγείας έχει περίπου
μήνα χρονικό περιθώριο να το επιστρέψει συμπληρωμένο.
Σύμφωνα με την αριθμ. Γ4/451/30-3-89 Υπουργική Απόφαση το Ατομικό Δελτίο
Υγείας ισχύει για τρία (3) χρόνια και εκτός των άλλων καλύπτει τους μαθητές για τη
συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Για τους μαθητές - αθλητές που παίρνουν μέρος σε Σχολικά Πρωταθλήματα, όπου οι
επιβαρύνσεις είναι μεγαλύτερες λόγω των εντατικών προπονήσεων, το Ατομικό
Δελτίο έχει ισχύ μόνο όταν οι αγώνες διεξαχθούν εντός εξαμήνου από την ημέρα
προσκόμισης του. Μετά από παρέλευση του εξαμήνου, οι αθλητές πρέπει να φέρουν
ιατρική βεβαίωση που και αυτή έχει εξάμηνη ισχύ.
(14-8-1998 Γ4/1218)

