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Ηράκλειο 23/9/2014

Αριθ. Πρωτ. : 728

Προς: 1. Διευθυντές σχολικών  μονάδων Π. Ε. &

Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου - Ρεθύμνης και Λασιθίου

ευθύνης μας (βλ. συνημμένο)

2. Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής των

παραπάνω σχολικών μονάδων

Κοιν. 1. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. νομών Ηρακλείου

           Λασιθίου και Ρεθύμνου

2. Προϊστάμενοι ΕΠΚ ΠΔΕ Κρήτης.

 Θέμα: «Α.Δ.Υ.Μ. και Φυσική Αγωγή»

Έπειτα από ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με τα νέα Ατομικά Δελτία

Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), ενημερώνουμε τις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας

Εκπ/σης ευθύνης μας, πως σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής,

τηρούνται τα προβλεπόμενα από την Φ.6/304/705662/Γ1/ ΦΕΚ1296/21-5-2014

Κ.Υ.Α. και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους: Φ.6/311/ 79278/Γ1/21-5-2014 Δ/ση

Σπουδών Π.Ε. & Φυσικής Αγωγής και  Φ.6/331/88216/Γ1/5-6-2014 Δ/ση Σπουδών

Π.Ε.. Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε ότι:

1. Το Α.Δ.Υ.Μ. είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του μαθητή σε όλες τις

σχολικές δραστηριότητες (άρθρο 1 παρ. 2ε), όχι μονάχα για τη Φυσική

Αγωγή.

2. Χρησιμοποιείται μόνο για δραστηριότητες που υλοποιούνται από το σχολείο

ή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και όχι από άλλους φορείς (π.χ.

Δήμος, Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κλπ). (άρθρο 10 παρ.2). Η

συμμετοχή των μαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες, μπορεί να
βεβαιωθεί, εφόσον απαιτείται, από τον Διευθυντή του σχολείου.

3. Είναι απόρρητο έγγραφο, μη ανακοινώσιμο, που διέπεται από τις αρχές

προστασίας προσωπικών δεδομένων (άρθρο 6 παρ.1) και φυλάσσεται σε

ειδικό φάκελλο, σε ασφαλή χώρο του σχολείου, με ευθύνη του Διευθυντή

(άρθρο 6 παρ.2). Συστήνουμε, για λόγους τήρησης της προστασίας των

προσωπικών δεδομένων, να αποφεύγεται η συγκέντρωση των Α.Δ.Υ.Μ.,
συνολικά, από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, Σε περίπτωση που η



Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ

συγκέντρωσή τους γίνει ανά τάξη, μπορεί ο εκπαιδευτικός Φ.Α. να αναλάβει

το τμήμα που είναι υπεύθυνος.

4.  Αν ο μαθητής δεν προσκομίσει  Α.Δ.Υ.Μ. μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, δεν

συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, αλλά παραμένει στο χώρο

διεξαγωγής του μαθήματος, χωρίς ενεργή συμμετοχή και χωρίς απουσία.

Αυτό γίνεται, μετά από εισηγήσεις του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του

Διευθυντή του σχολείου και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

5. Για τους μαθητές Γ’ Δημοτικού, αναμένουμε διευκρινιστική εγκύκλιο από το

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.


