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ΘΕΜΑ : « Ατομικό Δελτίο Τγείασ του Μαθητή (Α.Δ.Τ.Μ.)» 
         
Ζχοντασ υπόψη: 
Σθν με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 (ΦΕΚ 1296/Β’/21-05-2014) Κ.Τ.Α. των Τπουργείων Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων και Τγείασ, με κζμα «Κακοριςμόσ του τφπου, του περιεχομζνου, των όρων και προχποκζςεων 
κατάρτιςθσ, χοριγθςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ του Ατομικοφ Δελτίου Τγείασ του Μακθτι 
(Α.Δ.Τ.Μ.)» και ειδικότερα 
Α)τθν παρ.1, του άρκρου 4, ςφμφωνα με τθν οποία, «Σο Α.Δ.Τ.Μ. ιςχφει για τρία (3) ςχολικά ζτθ για τισ ςχολικζσ 
μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για δε το Νθπιαγωγείο ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια 
τθσ φοίτθςθσ των νθπίων ςε αυτό» 
Β)το άρκρο 12, ςφμφωνα με το οποίο «Κάκε άλλθ ρφκμιςθ που είναι αντίκετθ με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 
Κ.Τ.Α. και ςχετίηεται με τα παραπάνω παφει να ιςχφει από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ» 

 
και φςτερα από ςυνεργαςία τθσ Δ/νςθσ πουδών Π.Ε. και τθσ Δ/νςθσ Φυςικισ Αγωγισ του ΤΠΑΙΘ και του 
Τπουργείου Τγείασ, ςασ ενθμερώνουμε ότι ανακαλείται θ με αρ. πρωτ. Φ.6/553/152559/Γ1/24-09-2014 
Εγκφκλιοσ με κζμα «υμπλθρωματικζσ οδθγίεσ αναφορικά με το Ατομικό Δελτίο Τγείασ του Μακθτι 
(Α.Δ.Τ.Μ.)». Επομζνωσ, για τισ τάξεισ Β’ και Γ’ δθμοτικοφ, δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ του νζου Α.Δ.Τ.Μ., αλλά 
κα ιςχφςουν, για τθ ςχολικι χρονιά 2014-15, τα παλαιά Ατομικά Δελτία Τγείασ, των οποίων θ ιςχφσ είναι 
τριετισ. Τπενκυμίηεται ότι, ειδικά για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015, υποχρζωςθ προςκόμιςθσ Α.Δ.Τ.Μ., ζχουν και 
οι μακθτζσ που φοιτοφν ςτθν Ε΄ τάξθ των Δθμοτικών ςχολείων, λόγω μεταβατικισ περιόδου. 
Σα ΑΔΤΜ, πζραν του γενικότερου ςκοποφ, όπωσ αυτόσ περιγράφεται ςτθν ανωτζρω Κ.Τ.Α., αξιοποιοφνται και 
για τα ακόλουκα: 
Α. Για τθ ςυμμετοχι των μακθτών/τριών  Π.Ε. ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ  
Β. Για τθ ςυμμετοχι των μακθτών/τριών  Π.Ε. ςτουσ «Αγώνεσ ΑκλοΠΑΙΔΕΚΑ», ςτισ λοιπζσ χολικζσ Ακλθτικζσ 
και άλλεσ Δραςτθριότθτεσ και χολικοφσ Αγώνεσ εκτόσ των Πανελλινιων χολικών Αγώνων και Πανελλινιων 
Πρωτακλθμάτων.  
Από το επόμενο ςχολικό ζτοσ 2015-16 κα ιςχφει μόνο θ K.Y.A. των Τπουργείων Παιδείασ & Θρθςκευμάτων και 
Τγείασ  με αρ. πρωτ. Φ.6/304/75662/Γ1/16-5-2014 (ΦΕΚ 1296Β’/21-5-2014, παρ. 4). 
 
                                                                                                                    Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Εςωτερική Διανομή:  

1. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ  
2. Δ/νςθ πουδών Π.Ε. 
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