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Ψυχικό, 3 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

Προς 

τους γονείς  

των μαθητών και μαθητριών  

του Γενικού Λυκείου  

Κολλέγιο Ψυχικού  

 

          

Αγαπητοί γονείς, 

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν έχετε προσκομίσει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (Υπεύθυνη Δήλωση, Α.Δ.Υ.Μ., Πιστοποιητικό Δερματολογικής Εξέτασης) θα 

πρέπει να τα καταθέσετε σε φάκελο μέσω των παιδιών σας στη Γραμματεία του Γενικού 

Λυκείου (κ. Ε. Παρασκευοπούλου, Γραφείο 140, Μπενάκειο) το αργότερο μέχρι τις 30 

Σεπτεμβρίου 2021. Εναλλακτικά μπορείτε να την αποστείλετε μέσω fax (210 6727964) είτε με 

email (eparaskevopoulou@athenscollege.edu.gr). Στην περίπτωση ηλεκτρονικής 

αποστολής είναι απαραίτητο στη συνέχεια να καταθέσετε το πρωτότυπο Α.Δ.Υ.Μ. στη 

Γραμματεία του Λυκείου (κ. Ε. Παρασκευοπούλου, Γραφείο 140, Μπενάκειο) μέσω των 

παιδιών σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εγγραφή.  

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη Φυσική Αγωγή και τις 

αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου είναι απαραίτητη η προσκόμιση του Ατομικού 

Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται κατά την εγγραφή του μαθητή 

στην Α΄ Λυκείου και έχει διάρκεια ισχύος τρία (3) σχολικά έτη. 

 

Για παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας, σοβαρές αλλεργίες ή άλλο πρόβλημα υγείας 

παρακαλούμε να μας προσκομίσετε γραπτές οδηγίες του θεράποντος ιατρού του γιου/της 

κόρης σας για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που σχετίζονται με την πάθησή 

του/της και μπορούν να συμβούν όσο το παιδί βρίσκεται στο Σχολείο. 

 

Αν μεταβληθεί η κατάσταση υγείας του γιου/της κόρης σας, κατά τη διάρκεια των τριών 

αυτών ετών, χρειάζεται να καταθέσετε άμεσα νέο, επικαιροποιημένο Α.Δ.Υ.Μ. στη σχολική 

μονάδα φοίτησης. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και 

συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι: 

- Έως και την ηλικία των δεκαέξι ετών οι παιδίατροι. 

- Για μεγαλύτερες ηλικίες των δεκαέξι ετών δυνατότητα συμπλήρωσης των παραπάνω 

εγγράφων έχουν οι ειδικότητες των παθολόγων ή καρδιολόγων. 

- Κατ’ εξαίρεση συμπληρώνονται από παιδιάτρους εφόσον οι μαθητές 

παρακολουθούνται από ειδικές παιδιατρικές μονάδες για ασθένειες ειδικών 

νοσημάτων.  
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Ειδικότερα:  

Α) Για το μάθημα κολύμβησης:  

Για να συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια στο μάθημα της κολύμβησης, οι γονείς οφείλουν να 

προσκομίζουν στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, κάθε χρόνο, κατά την εγγραφή του στο 

νέο σχολικό έτος, πιστοποιητικό δερματολογικής εξέτασης, το οποίο έχει διάρκεια ισχύος ένα 

(1) σχολικό έτος. Αν δεν έχει κατατεθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο/η μαθητής/τρια 

δεν μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα αυτό. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν 

τη δυνατότητα συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του πιστοποιητικού 

δερματολογικής εξέτασης είναι οι δερματολόγοι, οι παιδίατροι ή οι γενικοί ιατροί.  

 

Β) Για τη συμμετοχή στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες 

Για να συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και να 

λαμβάνει μέρος σε σχολικά πρωταθλήματα (Διασχολικούς αγώνες, Α.Σ.Ι.Σ., Νομαρχιακούς 

αγώνες – Πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα κ.ά.), οι γονείς οφείλουν να προσκομίζουν 

στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, κάθε χρόνο, κατά την εγγραφή του στο νέο σχολικό έτος, 

Ιατρική Βεβαίωση, η οποία έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) σχολικό έτος. Οι ειδικότητες των 

ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής 

της Ιατρικής Βεβαίωσης είναι οι παιδίατροι έως την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών. Για ηλικία 

μεγαλύτερη των δεκαέξι (16) ετών, δυνατότητα συμπλήρωσης της Ιατρικής Βεβαίωσης έχουν 

οι παθολόγοι ή οι καρδιολόγοι. Ιατρικές Βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από ιατρούς άλλων 

ειδικοτήτων ΔΕΝ γίνονται δεκτές.  

 

Συμπερασματικά: 

Για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου απαιτούνται: 

Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) 

Για τους μαθητές και των τριών τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου απαιτούνται: 

- Για το μάθημα της κολύμβησης: Πιστοποιητικό Δερματολογικής Εξέτασης 

- Για τη συμμετοχή στις Αντιπροσωπευτικές Ομάδες: Ιατρική Βεβαίωση 

Τα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου 

(www.athenscollege.edu.gr). 

 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2005./τΒ) 

(άρθρο 9) «εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται μετά από έγκριση του οικείου Διευθυντή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι 

απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων 

μέχρι και την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο». 

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 οι μαθητές/τριες δεν θα γίνονται δεκτοί στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής, εφόσον δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

Παναγιώτης Γιαννουλάτος 

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου – Κολλέγιο Ψυχικού 
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