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Προς: 1. Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της χώρας                                                           

(για ενημέρωση των σχολείων)                                                                               

2. Τους ΟΤΑ                                                                                                

(υπ’ όψιν Αντιδημάρχων για θέματα Παιδείας) 

 

Θέμα: «Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή-Α.Δ.Υ.Μ.». 

 

Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς υπενθυμίζουμε ότι το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)1 

προωθείται προς συμπλήρωση με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών, οι οποίοι ενεργούν 

σχετικά, συνοδεύοντας τα παιδιά σε επισκέψεις στους αρμόδιους ιατρούς και προσκομίζοντας το Βιβλιάριο Υγείας 

του Παιδιού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας τους. 

Το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να καταρτίζεται και να συμπληρώνεται δωρεάν από ιατρούς των οικείων Μονάδων 

Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κ.λπ.) ή των 

Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. 

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη 

υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας και ειδικότερα όταν δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους ιατροί των 

προαναφερθεισών ειδικοτήτων σε νησιωτικές ή ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πλησιέστερη Μονάδα 

Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να 

καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τους Φορείς αρμοδιότητάς σας να πληροφορούν τους 

γονείς για τη δυνατότητα που έχουν να εκδίδουν το ΑΔΥΜ σε δημόσιες δομές υγείας, δωρεάν. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία βρισκόμαστε στη διάθεσή σας. 
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Εσωτερική διανομή 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δ.Υ. 
5. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
6. Όλες τις ΥΠΕ με ευθύνη ενημέρωσης όλων των Δομών Υγείας αρμοδιότητάς τους 
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