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Περιφερειακούς ∆/ντες,
Σχολικούς Συµβούλους ΠΕ 11,
∆/ντες Α/µιας και Β/µιας Εκπ/σης.
Προϊσταµένους Γραφείων
Φυσικής Αγωγής των Νοµαρχιών
της Χώρας
Έδρες τους

Θέµα: «Υπενθύµιση για την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας
(Α.∆.Υ.)»
Έχοντας υπόψη την αρ. 58410 /Γ4/14-06-2005 (ΦΕΚ 859, τ.Β΄/23-6-2005) Κοινή Υπουργική
Απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ. και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σας
υπενθυµίζουµε ότι:
1.

2.
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4.
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Τα έντυπα και το συνοδευτικό υλικό (Υπουργική Απόφαση και ∆ιευκρινίσεις) του Ατοµικού
∆ελτίου Υγείας (Α.∆.Υ.) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. http://survey.sch.gr σε
ειδική περιοχή που ονοµάζεται «Ατοµικά ∆ελτία Υγείας» και αναρτώνται στην πρώτη σελίδα.
Στην ιστοσελίδα θα βρείτε έντυπα Α.∆.Υ. για το Νηπιαγωγείο, το ∆ηµοτικό, το Γυµνάσιο, το
Λύκειο, και το Τ.Ε.Ε..
Για την αποφυγή προβληµάτων και καθυστέρησης κατάθεσης του Α.∆.Υ., το έντυπο θα
παραδίδεται στο γονέα ή κηδεµόνα του µαθητή - τριας µέχρι το τέλος του σχολικού έτους
και θα κατατίθεται στο ∆/ντη της σχολικής µονάδας µε την έναρξη του σχολικού έτους. Σε
περίπτωση που ο γονέας ή κηδεµόνας του µαθητή – τριας αδυνατεί να προσέλθει για την
παραλαβή του εντύπου, το Α.∆.Υ. θα παραδίδεται στο µαθητή ή στη µαθήτρια.
Οι µαθητές – τριες που έχουν καταθέσει το Α.∆.Υ. τα προηγούµενα χρόνια και εµπίπτει στα
χρονικά όρια που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση δεν χρειάζεται να προσκοµίσουν
καινούργιο Α.∆.Υ.
Να τηρηθεί το απόρρητο όπως αυτό προβλέπεται από τη σχετική απόφαση.
Να συγκροτηθούν οι τριµελείς επιτροπές από την αρχή του σχολικού έτους.
Σε περίπτωση που µαθητής ή µαθήτρια χάσει σχολική χρονιά, πρέπει να καταθέσει καινούργιο
Α.∆.Υ. µετά την πάροδο των δύο (για το ∆ηµοτικό) ή τριών (για Γυµνάσια και Λύκεια)
σχολικών ετών.
Οι ∆/ντες των σχολικών µονάδων πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε να τηρούνται αυστηρά οι
ηµεροµηνίες παράδοσης και κατάθεσης των Α.∆.Υ. Στη περίπτωση αλλαγής σχολείου π.χ. από
το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό, από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο και από το Γυµνάσιο στο
Λύκειο να µεριµνούν ώστε να δίνεται το αντίστοιχο Α∆Υ της βαθµίδας που θα φοιτήσουν.
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