
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων 
και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-
2020.

2 Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού 
έτους 2019-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 52826/Δ2  (1)
Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνα-

σίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 

2019-2020.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του ν. 1566/1985 

(Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211) «Περί σχο-
λικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των 
μαθητών του Γυμνασίου».

3) Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις».

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

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

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

7) Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία 
Ζαχαράκη».

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού 
έκτου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ 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» .

10) Την με αρ. πρωτ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1739) «Τρόπος επαναλειτουρ-
γίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας τους».

11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτο-
νται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/
Γ1/188/52808/Β1/08-05-2020 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 Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίου 
για το σχολικό έτος 2019-2020

Α. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών/τριών
1.α Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,
i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης 

τουλάχιστον δέκα (10) ή
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Αριθμ. 52840/ΓΔ4 

Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού 

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. τις διατάξεις της περιπτ. β΄ της παρ. 2 και της παρ. 3
του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και 

10.Το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚΑ΄64) «Κα τεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περι ορισμού της διασποράς    
του κορωνοϊού COVID-19», όπως κυρώθηκε με το αρ. 3 του 
ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.
8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσω
τερικών (ΦΕΚ Β΄928).

11. 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 πραγ ματοποι
ηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη   
Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄ Λυ κείου και τη Δευτέρα 
18η Μαΐου 2020  για τα Γυμνάσια και την Α΄ και Β΄ Λυκείου,    
δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής   
τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν εί-
ναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθη  
τής/τρια 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
γ. του άρθρου23 της αρ.79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουρ 
γικής απόφασης (Β΄ 2005) «Εγγραφές, μετεγγραφές, 
φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής   
στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 
2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/8-7-2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση,μετονομασία και κατάργησηΥπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
3. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών,απληρωτών Υπουργών   
και Υφυπουργών». 
4. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαί-
ων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 
5. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β’ 3009) από- 
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα:«Ανάθεση αρμοδιοτή των 
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,  Σοφία 
Ζαχαράκη».

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ- 
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού 
έκτου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε
ριε- χομένου (ΦΕΚ Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για τη
ν αντιμετώ- πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνο
δο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα». 
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας  
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρ
ατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπά -
νες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την   
υπ’ αριθμ.Φ.1/Γ/187/52746/Β1/8-5-2020 εισήγηση    
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο
μικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. Το υπ’ αριθμ. 37 απόσπασμα πρακτικού της από 
29-04-2020 επιτροπής Δημόσιας Υγείας.

ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από 
COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμ
πτο της από14.3.2020 ΠράξηςΝομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ Α΄ 64) και την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/ οικ.8030/
18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερι  
κών (ΦΕΚ Β΄928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρού  
σας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση, ή έρχεται  σε 
στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλο- 
ντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύ- 
νου, ή ήδη νοσεί.
Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία 
συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κιν- 
δύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικο- 
γενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου 
κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί». 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβ
ερνήσεως. 
Μαρούσι, 8 Μαΐου 2020 
Η Υφυπουργός 
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

manki
Underline

manki
Underline




