
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 131451/ΓΔ4  
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 

12.09.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και 

της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με 

θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για 

το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 «Βελτίωση της 

μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων 
των ν. 4636/2019 (Α’ 169), 4375/2016 (Α’ 51), 4251/2014 
(Α’ 80) και άλλες διατάξεις» (Α’ 96), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 17ο της από 10.08.2020 ΠΝΠ 10 (Α’ 157),

β) του άρθρου 16 του Συντάγματος για το δικαίωμα 
στην εκπαίδευση,

γ) του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος περί προ-
στασίας της υγείας,

δ) του άρθρου 9Α του Συντάγματος περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

ε) του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις, για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, 
«Γ.Κ.Π.Δ.») και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 32 του ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, και 8 του ν. 1566/1985 
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05.08.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» 
(Β’ 3298).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

11. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20.8.9.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υπο-
δομών και Μεταφορών, «Λειτουργία των εκπαιδευτικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών 
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Με-
ταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της 
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμά-
των, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξε-
νόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως 
συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του 
σχολικού έτους 2020 2021 και μέτρα για την αποφυγή 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία 
τους.» (Β’ 3780).

12. Την από 15.05.2020 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά 
με την Προστασία Δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.) κατ’ άρθρο 35 
παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ.

13. Το υπ’ αρ. 44/10.09.2020 απόσπασμα Πρακτικού 
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Γνωμο-
δότηση σχετικά με θέματα σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης».

14. Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.09.2020 κοινή 
απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παι δείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστά-
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σεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» 
(Β’ 3882).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από 
αυτόν, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/500/131450/
Β1/30.09.2020 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 Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.09.2020 
κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882) 
ως εξής:

1. Το «Άρθρο μόνο» αναριθμείται σε «Άρθρο 1».
2. Προστίθενται άρθρο 2 και άρθρο 3 ως εξής:

«Άρθρο 2
1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, 

το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη δι-
εξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμή-
ματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, 
όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυ-
σικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή 
εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι 
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες 
όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ 
αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους 
εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες. Το 
πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/τρια της σχολικής 
μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδα-
σκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών 
οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και κοινοποιείται στον/την οικείο/α Διευθυντή/τρια 
Εκπαίδευσης. Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μο-
νάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/
ουσών, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται σύγ-

χρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στους/στις μαθητές/
τριες. Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών 
πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας 
σχολικής μονάδας, με τηλεδιάσκεψη ή με κάθε άλλο 
πρόσφορο μέσο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι 
διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και οι οδη-
γίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες έχουν σταλεί στις 
σχολικές μονάδες.

2. Μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες με τις πράξεις τους καθι-
στούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής 
μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέ-
πεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές 
ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

Άρθρο 3
1. Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα 

σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται 
από τον εκπαιδευτικό κατά παρέκκλιση του άρθρου 27 
της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) κοινής 
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο 
Δελτίο Φοίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρ-
τήματος της παρούσας, προσμετράται στο γενικό σύνο-
λο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/
τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνε-
ται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της.

2. Η συμπλήρωση και φύλαξη του Ηλεκτρονικού Ημε-
ρήσιου Δελτίου Φοίτησης είναι υποχρέωση του εκπαι-
δευτικού.

3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών 
τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο κα-
ταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της 
ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως αυτές 
έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τή-
ρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται 
σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδα-
σκόντων/ουσών, ο/η οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά.

4. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με 
κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που 
δίδαξε καθημερινά.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υπουργός Η Υφυπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   
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*02042643009200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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