
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4 
Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. δι-

δακτικού έτους 2019-2020. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις»,

β. της περ. β΄ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 89 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις»,

γ. της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 204 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,

δ. του άρθρου 13 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) «Οργάνωση 
και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»,

ε. του άρθρου 1 του π.δ. 121/95 (Α’ 75) «Συμπλήρωση 
διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του δημο-
τικού σχολείου»,

στ. του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

ζ. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

η. του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

2. την υπ’ αρ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4.12.2017 υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 4358) «Έντυπο ελέγχου προόδου μα-
θητών Δημοτικού σχολείου».

3. την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 (Β΄ 3009) κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία 
Ζαχαράκη».

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού 
έκτου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 
και οικονομική κανονικότητα».

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/230/63155/
Β1/26.5.2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

7. To από 25.05.2020 απόσπασμα πρακτικού της 63ης 
Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

8. Το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19», όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

9. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/15.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών «Καθο-
ρισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμω-
ξη COVID 19» (Β΄ 1856).

10. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετω-
πιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου 
κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματο-
ποιηθούν μετά την επαναλειτουργία, την 01.06.2020, των 
Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων και των Σχολικών 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθ-
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μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν θα ληφθούν 
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον 
ο γονέας ή κηδεμόνας τους ή ο ίδιος/α εφόσον είναι ενή-
λικος/η, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η μαθητής/
τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από 
COVID-19, (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο εικοστό πέμπτο 
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 64) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 
(Α΄ 76) και στην υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/15.5.2020 
κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών «Κα-
θορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 

λοίμωξη COVID 19» (Β΄ 1856), ή σε τυχόν μεταγενέστερο 
της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση), 
ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού 
του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα 
αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 27 Μαΐου 2020

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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