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ΘΕΜΑ : «Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) από το σχ. έτος 2015-16 για φοίτηση στις 
Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας» 

 
Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1296/Β’/21-05-2014) και σε 

συνέχεια της με αριθμ Φ.6/311/ 79278/Γ1/21-05-2014 εγκυκλίου σας ενημερώνουμε ότι: 
 
Α΄ ΓΕΝΙΚΑ 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2, 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 
(ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014), όπως αντικαταστάθηκαν (περ. 3 και 4) με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. 
Α΄/17.2.2014) μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή των μαθητών στο νηπιαγωγείο 
και στην  Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι και τα εξής: 
 

 Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο 
φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια  

 Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) 
 
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή καθορίζεται με την ανωτέρω ΚΥΑ που έχει ως τίτλο: «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.)» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. και Φυσικής 

Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., προκειμένου να συμπληρωθεί και να κατατεθεί  έγκαιρα,  ως δικαιολογητικό 
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εγγραφής το  Α.Δ.Υ.Μ. αλλά και ως αναγκαίο πιστοποιητικό για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής καθώς και σε αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου, παρέχουν με την παρούσα εγκύκλιο 
οδηγίες, πληροφορίες και διευκρινίσεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ, ως ακολούθως:  
 

Α’  ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΔΥΜ 
 

α)  Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των 
παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό 
παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους  στις σχολικές μονάδες 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά 
εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού 
σχολείου (πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης). 
 

β) Το Α.Δ.Υ.Μ.:  
1) έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία και στην προάσπιση της υγείας και 

της ζωής των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και στη στήριξή τους με τη λήψη ανάλογων μέτρων, 
2) αποτελεί μέσο επικοινωνίας του ιατρού με τη σχολική μονάδα και περιέχει τα πορίσματα της 

ιατρικής εξέτασης του μαθητή/τριας που αφορούν στο σχολείο, 
3) είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ 

Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, 
4) έχει χαρακτήρα ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 «περί 

ισοτιμίας των ιατρικών πιστοποιητικών» του Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 
Υγείας» (ΦΕΚ 123 τ.Α΄/15.7.1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5) είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής, στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες, 

6) πληροφορεί το διδακτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας φοίτησης των μαθητών/τριών για 
θέματα που συνδέονται με την κατάσταση υγείας και τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, 
 

γ) Το Α.Δ.Υ.Μ. τηρείται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της Π.Ε., 
 

δ) Επισημαίνεται ότι, του περιεχομένου του Α.Δ.Υ.Μ.  λαμβάνουν γνώση διδάσκοντες εκπαιδευτικοί 
καθώς και οι ιατροί ή άλλοι, αρμόδιοι κατά περίπτωση, επαγγελματίες υγείας, προκειμένου για τη λήψη 
μέτρων προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών/τριών καθώς και για τη στήριξη 
αυτών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

Οι ιατροί και αρμόδιοι επαγγελματίες υγείας, που λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου του Α.Δ.Υ.Μ 
ορίζονται με σχετική εγκύκλιο που εξεδόθη από το Υπ. Υγείας, προς τους φορείς του. 
 

ε) Σύμφωνα και με τη με αρ. πρωτ. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., οι 
ιατροί και οι επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν στην πλησιέστερη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, 
Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων, κ.λ.π.) της σχολικής μονάδας φοίτησης του μαθητή/τριας, δύνανται, με τη 
σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου του Α.Δ.Υ.Μ. για τους 
μαθητές/τριες που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας (π.χ. νοσήματα καρδιολογικά, αλλεργίες, 
νευρολογικά, μεταβολισμού κ.λπ.), έτσι ώστε, να έχουν δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις 
επείγουσας ανάγκης, σε συνεργασία και με το Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 
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στ) Το Α.Δ.Υ.Μ. αποτελεί ένα ενιαίο έντυπο που συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο ιατρό, 
συνοδεύει δε τον μαθητή/τρια καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στις εκάστοτε σχολικές μονάδες που 
φοιτά.  
 

ζ) Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 
ζ1. Γενικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο/α για 

επικοινωνία με την οικογένεια, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχολείο, τάξη. 
 
ζ2. Πληροφορίες για ενημέρωση του σχολείου: Συμπληρώνεται από τον ιατρό που διενήργησε την 

προληπτική ιατρική εξέταση, σύμφωνα με Φύλλο Ιατρικής Εξέταση που διαθέτουν οι Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Σημειώνονται οι πληροφορίες που κατά την κρίση του ιατρού πρέπει να είναι σε γνώση των 
υπεύθυνων της σχολικής μονάδας για την καλύτερη στήριξη του μαθητή/τριας στην ένταξη και συμμετοχή 
του στη σχολική ζωή, σε συνεργασία με το γονέα/κηδεμόνα και το ίδιο το παιδί ανάλογα με την ηλικία και 
το βαθμό ωριμότητας, χωρίς να παραλείπονται πληροφορίες η απουσία των οποίων θα  μπορούσε να 
εκθέσει σε κίνδυνο τον μαθητή/τρια. 

 
ζ3. Γνωμάτευση για συμμετοχή στο μάθημα φυσικής αγωγής, σε αθλητικές και άλλες 

δραστηριότητες του σχολείου. 
 
ζ4. Γνωμάτευση μετά από ειδικό έλεγχο για συμμετοχή στο μάθημα φυσικής αγωγής, σε αθλητικές 

και άλλες δραστηριότητες του σχολείου: Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο ιατρός που 
πραγματοποίησε την προληπτική εξέταση συνέστησε παραπομπή σε ιατρό άλλης ειδικότητας. 
 

 
Β΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΔΥΜ 
  

α. Το Α.Δ.Υ.Μ. προωθείται προς συμπλήρωση με την ευθύνη και τη φροντίδα 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. 

 
β. Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων  Μονάδων Υγείας του 

Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των 
Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό 
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και 
κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). 

 
γ. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, 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. 

 
δ. Σε εξαιρετικές  περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας, ή  όταν δεν υπάρχουν ιατροί των 

ανωτέρω 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. 

 
ε. Το συμπληρωμένο Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα 

φοίτησης του μαθητή/τριας. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/τριας στο 
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αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης του, ενώ άλλο 
αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεμόνα. 

 
στ. Το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο, για δε το Νηπιαγωγείο 

ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό. 
 

ζ. Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στη σχολική μονάδα (i) ως δικαιολογητικό εγγραφής  του 
μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο και  στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού και (ii) στην έναρξη φοίτησης στη Δ΄ 
Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. 

 
η. Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου, 

σχετικά με τα αναφερόμενα  στην παράγραφο ζ. 
 
θ. Μετά τη λήξη ισχύος του Α.Δ.Υ.Μ., αυτό επιστρέφεται στο γονέα ή κηδεμόνα και αντικαθίσταται 

με το νέο, αντίστοιχο της περιόδου που απαιτείται η κατάθεσή του. Σε περίπτωση μετεγγραφής του 
μαθητή/τριας το Α.Δ.Υ.Μ. εφόσον είναι σε ισχύ, αποστέλλεται στη νέα σχολική μονάδα, μαζί με τα άλλα 
έγγραφα που απαιτούνται για τη μετεγγραφή.  
 

ι. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ. επέρχεται μεταβολή της 
κατάστασης υγείας του μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να 
καταθέτουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. στη σχολική μονάδα φοίτησης.  
 
 

Γ΄  ΤΗΡΗΣΗ- ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ Α.Δ.Υ.Μ. 
 
 α. Τα Α.Δ.Υ.Μ. είναι απόρρητα έγγραφα μη ανακοινώσιμα, εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης 
των διδασκόντων εκπαιδευτικών και των αρμόδιων κατά περίπτωση ιατρών – επαγγελματιών υγείας, για τη 
λήψη μέτρων προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών/τριών, καθώς και για τη 
στήριξη αυτών. 

Διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και των ευαίσθητων δεδομένων. 

 
β. Τα Α.Δ.Υ.Μ. φυλάσσονται, εντός ειδικού φακέλου, σε ασφαλή χώρο της σχολικής μονάδας με 

ευθύνη του Διευθυντή.  
Η αδικαιολόγητη παράβαση του απορρήτου των Α.Δ.Υ.Μ., εκτός από ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με 

τον Ποινικό Κώδικα, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος καθώς και παράβασης της 
υποχρέωσης εχεμύθειας. 
 

γ. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του οικείου Α.Δ.Υ.Μ. προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας που 
αποκλείουν τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική 
δραστηριότητα, ο Διευθυντής, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή η οποία 
αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον εκπαιδευτικό της τάξης, 
ως μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για την απαλλαγή του μαθητή/τριας από το 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του από συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχολικές 
δραστηριότητες.  

Η ανωτέρω Τριμελής Επιτροπή είναι σε ισχύ καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους,  συγκαλείται 
δε από το Διευθυντή και συνεδριάζει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όταν προκύψουν θέματα της 
αρμοδιότητάς της. 
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 δ. Τα Α.Δ.Υ.Μ. που φυλάσσονται στις Σχολικές Μονάδες, καθώς και τα αντίγραφά τους με τα φύλλα 
ιατρικής εξέτασης για το Α.Δ.Υ.Μ. που φυλάσσονται στο αρχείο ιατρών ή μονάδων υγείας,  δύνανται  να 
αξιοποιούνται  για ερευνητικούς σκοπούς με στόχο την εκτίμηση της υγείας του μαθητικού πληθυσμού 
ή/και την αξιολόγηση του θεσμού και της εφαρμογής του Α.Δ.Υ.Μ., με την τήρηση των προβλεπομένων 
διατάξεων για το απόρρητο των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των προβλεπομένων 
διαδικασιών ερευνητικής πρακτικής και χορήγησης σχετικής άδειας από το Υπουργείο Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 
ε. Τα Α.Δ.Υ.Μ., ως έγγραφα ή  ιατρικά πιστοποιητικά  είναι προσβάσιμα σε ελεγκτικούς φορείς ή  

υπηρεσίες, οι οποίες,  σύμφωνα με την ειδική κατά  περίπτωση νομοθεσία λειτουργίας τους, έχουν σχετική 
αρμοδιότητα ελέγχου. 

 
στ. Την ευθύνη διανομής  των Α.Δ.Υ.Μ. στις σχολικές μονάδες της Χώρας έχουν οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
Επίσης, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να προμηθεύονται οι γονείς – κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί 

ηλεκτρονικά από τους ιστότοπους των συναρμόδιων Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Υγείας ή με φωτοαντίγραφο αυτού. 

 
ζ. Το Α.Δ.Υ.Μ. είναι δημόσιο έγγραφο και διανέμεται δωρεάν.  

 
 
Δ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 1. Το  Α.Δ.Υ.Μ.  στις σχολικές μονάδες Π.Ε., κατά τη διάρκεια ισχύος του, αξιοποιείται για τα 
ακόλουθα: 

α. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών  στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής  
β. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών  στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ», στις λοιπές σχολικές 

αθλητικές και άλλες  δραστηριότητες  του σχολείου  
 
 2. Η γνωμάτευση για συμμετοχή σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου στις ενότητες 
(3) και (4) του Α.Δ.Υ.Μ. δεν ισχύει για δραστηριότητες που υλοποιούνται από άλλους φορείς πλην του 
σχολείου ή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
 3.Η παράληψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά το Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία 
χωρίς ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο δε μαθητής δεν θεωρείται 
αδικαιολογήτως απών, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του 
εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 
 
 

Ε΄ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣΧΟΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
   
Από το Σχ. Έτος 2015-16 υποχρέωση προσκόμισης του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν: 

α) Τα νήπια που εγγράφονται για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη 
φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.. 
 β) Οι μαθητές που εγγράφονται στην Ά΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου, ως δικαιολογητικό εγγραφής. 
 γ) Οι μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Δ’ τάξη Δημοτικού Σχολείου.   
 δ) Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες και αλλοδαποί μαθητές, για εγγραφή σε 
σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας. 
 ε) Σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητών σε άλλη σχολική μονάδα Π.Ε. της χώρας, το Α.Δ.Υ.Μ., 
εφόσον βρίσκεται σε ισχύ, συνοδεύει τα δικαιολογητικά μετεγγραφής στο σχολείο υποδοχής. 
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Παρακαλούνται οι Δ/ντες Π.Ε της χώρας όπως ενημερώσουν άμεσα τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους. 
Το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων Π.Ε της χώρας, με ευθύνη των Δ/ντών και των 
Προϊσταμένων αυτών, να ενημερωθεί ενυπόγραφα. 
 
ΣΥΝ.: μία(1) σελίδα 

 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού, κ. Κουράκη 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  
3. Δ/νση Φυσικής Αγωγής  
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. 
6. Γ.Ε.Π.Ο. 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Γ’ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας (έδρες τους) 
    Yπόψη κκ. Περ/κών Δ/ντών. 
2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης Π.Ε. (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης)      
3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Α., Δημ. Εκπ/σης & Φυσ. Αγωγής (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης) 
4.  Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας   
5. Δημόσια & Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία και  Δημοτικά Σχολεία (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.) 

 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Υπουργείο  Υγείας 
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής 
Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής 
Τμήμα Προστασίας & προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 
Τμήμα Σχολικής Υγείας 
Αριστοτέλους 19 
10 187  Αθήνα 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


