
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14109/ΓΔ4 
   Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτρο-

πής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα 

που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νό-

σημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να 

συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01.05.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων μετά 
από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών» 
(Α’ 90) και ιδίως την περ. α της παρ. 1 αυτού, όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

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

ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2),

στ. της υπό στοιχεία 168/Υ1/09.01.2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β’ 33),

ζ. την παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ. «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ»,

η. των άρθρων 22 και 24 του ν. 4624/2019 «Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέ-
τρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώ-
πων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 137),

θ. την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ:11180/20.02.2020 Ο.Ε. 
(ΑΔΑ: ΩΑΨΟ465ΦΥΟ-ΛΟΔ) απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επι-
τροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας 
Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες».

2. Την από 27.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/55/11305/Β1/01-02-2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. α) Η δικαιολόγηση των απουσιών κατά το πρώτο 

τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 των μαθη-
τών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι δεν 
πάσχουν οι ίδιοι/ίδιες από κάποιο σοβαρό νόσημα πλην 
όμως συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες 
αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID - 19, 
γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ειδικής επι-
στημονικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τα πέντε 
(5) κάτωθι αναφερόμενα μέλη και τους αντίστοιχους 
αναπληρωματικούς αυτών. Οι ανωτέρω μαθητές/τριες 
μετά την απόφαση της παραπάνω Επιτροπής δύνανται 
να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης κατά τις κείμενες διατάξεις.

β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο 
χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου για το 
οποίο έχει συσταθεί. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμ-
βάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. 
Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Η Επιτροπή δύναται να 
συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητι-
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κής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ως γραμματέας ορίζεται 
η Μαρία Μπαλομενάκη, ΠΕ Ιατρών, με αναπληρώτρια 
την Βασιλική Τσιαμπαζη, ΠΕ Διοικητικού, υπάλληλοι του 
Υπουργείου Υγείας.

γ) Ως μέλη της παραπάνω επιτροπής ορίζονται τα εξής: 
1. Νικόλαος Σύψας, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογί-
ας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ 2. Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Υπο-
πτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού 
Πολεμικής Αεροπορίας 3. Χαράλαμπος Γώγος, Παθολό-
γος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού 
Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 4. Μαρία Τσολιά, 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ και 
5. Βασιλική Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Γ’ Παιδιατρικής, 
Γ.Ν.Θ. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με αντίστοιχους αναπληρωτές τους 
εξής: 1. Γεώργιο Δαΐκο, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας 
Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, 2. Γεώργιο Σαρόγλου, Παθολόγο - 
Λοιμωξιολόγο, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας Ανω-
τάτης Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, τέως Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ 
3. Σωτήριο Τσιόδρα, Καθηγητή Ιατρικής ΕΚΠΑ - Γ.Ν.Α. 
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Παθολόγο-Λοιμωξιολόγο, 4. Αθανασία 
Λουρίδα, Παιδίατρο - Λοιμωξιολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ - 
Α’ Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Π.«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και 5. Θε-
οκλή Ζαούτη, Καθηγητή Παιδιατρικής και Επιδημιολο-
γίας - University of Pennsylvania -School of Medicine.

Άρθρο 2
α) Ως άτομα συνοικούντα με τους μαθητές/τριες για 

την εφαρμογή της παρούσης ορίζονται οι κηδεμόνες 
και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ 
πλαγίου των μαθητών/τριών και στην περίπτωση που οι 
μαθητές/τριες είναι ενήλικοι και οι σύζυγοι αυτών.

β) Ως υποκείμενα νοσήματα ατόμων που συγκατοι-
κούν με μαθητή/τρια, τα οποία μπορεί να συνιστούν 
αιτία για προσεκτική στάθμιση του ενδεχομένου μα-
κρόχρονης αποχής του παιδιού από το σχολείο είναι τα 
αναφερόμενα στις υπ’ αρ. 37095/1436 (Β’ 4011) και υπό 
στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 (Β’ 4011) κοι-
νές υπουργικές αποφάσεις και ιδίως οι κάτωθι περιπτώ-
σεις: 1) άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου 
που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα, 2) άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών 
το τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 3) άτομα με διάγνωση 
νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται 
υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθερα-
πεία, 4) άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, 
χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που απαιτεί χρήση οξυγό-
νου κατ’ οίκον, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
με FEV1 < 30% [FEV1: forced expiratory volume in 1st 
second], διάμεση πνευμονοπάθεια με δοκιμασία διά-
χυσης < 40%), 5) άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια 
(υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρό-
νια νεφρική νόσος σταδίου) 6) άτομα με σοβαρή ηπατική 
ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με 
πυλαία υπέρταση, 7) άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω 
βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίμω-
ξης με CD4<200 κύτταρα/μL ή που λαμβάνουν υψηλές 
δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκα-
τασταλτικά φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων.

Άρθρο 3

Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων ενημερώ-
νουν τους μαθητές/τριες της παρ. α του άρθρου 1 όσον 
αφορά στη δικαιολόγηση των απουσιών μετά από από-
φαση της παραπάνω επιστημονικής Επιτροπής και την 
ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι κηδε-
μόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή 
εκ πλαγίου των μαθητών/τριών, και στην περίπτωση που 
οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι, υποβάλλουν στη διεύ-
θυνση της οικείας σχολικής μονάδας, με κάθε πρόσφορο 
μέσο, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 περί δικαιολόγησης των απουσιών 
κατά το πρώτο τετράμηνο λόγω συνοικήσεως με άτομο 
ή άτομα που πάσχει/ουν από σοβαρά υποκείμενα νο-
σήματα, όπως τούτα περιγράφονται, όχι περιοριστικά, 
στο άρθρο 2. Μαζί με την ως άνω αίτηση - υπεύθυνη 
δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν 
σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών 
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το 
συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή 
σοβαρά υποκείμενα νοσήματα του άρθρου 2. Παράλ-
ληλα, προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προ-
σώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν 
η Επιτροπή του άρθρου 1 να προβεί στην επεξεργασία 
των φακέλων τους για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην περίπτωση α του άρθρου 1.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδι-
κών κατηγοριών οι παραπάνω φάκελοι με τα δικαιολο-
γητικά αποστέλλονται σφραγισμένοι και χωρίς καθυστέ-
ρηση στην Επιτροπή του άρθρου 1, με ευθύνη του/της 
Διευθυντή/τριας της οικείας σχολικής μονάδας, μέσω της 
οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή οφείλει, προτού ενεργήσει την εξέταση 
των υπό κρίση περιπτώσεων, να διαπιστώσει ότι παρα-
λαμβάνει σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος περιέχει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρο-
νται στο άρθρο 3, ιδίως τις υπεύθυνες δηλώσεις, και κα-
τόπιν να πιστοποιήσει με θετική ή αρνητική αιτιολογημέ-
νη κρίση εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1. 
Η ως άνω κρίση δεν υπόκειται σε οιαδήποτε διοικητι-
κή προσφυγή πλην της προβλεπόμενης στο άρθρο 24 
ν. 2690/1999 (Α’ 45) αίτησης θεραπείας. Εν συνεχεία, η 
Επιτροπή αποστέλλει σε σφραγισμένο φάκελο την από-
φασή της μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είχαν 
τεθεί υπόψη της στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να παρα-
δοθεί με ευθύνη του Τμήματος Προσωπικού της οικείας 
Διεύθυνσης στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής 
μονάδας με πρωτόκολλο παράδοσης  - παραλαβής, 
προκειμένου εκείνος/εκείνη να πράξει σύμφωνα με το 
περιεχόμενο της απόφασης.
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο σφραγισμένος φάκελος 
αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η 
οποία έχει ως παραλήπτη αποκλειστικά και μόνο τον/
την Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυ-
ντής/ντρια της οικείας σχολικής μονάδας φυλάσσει την 
απόφαση της Επιτροπής και τα δικαιολογητικά που τη 
συνοδεύουν, με δική του/της ευθύνη, στο γραφείο του/
της, σε σημείο που έχει πρόσβαση μόνο ο/η ίδιος/ίδια 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της, μετά δε τη λήξη 
του οικείου σχολικού έτους τα καταστρέφει, συντάσσο-
ντας προς τούτο πρωτόκολλο καταστροφής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  

Παιδείας και Θρησκευμάτων         Υγείας

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4372 Τεύχος B’ 455/06.02.2021

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,

*02004550602210004*
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