
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ7/ΦΔ/73884/Δ1 
   Ρυθμίσεις βαθμολογίας Γ’ τριμήνου στα Δημοτικά 

Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167),

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

γ. του άρθρου 14 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων» 
(Α’ 109),

δ. του άρθρου 1 του π.δ. 121/1995 «Συμπλήρωση δια-
τάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού 
σχολείου» (Α’ 75),

ε. του 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),

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

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

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

2. Την υπό στοιχεία Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4.12.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχο-
λείου» (Β’ 4358).

3. Την υπό στοιχεία Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27.5.2020 
απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους 
2019-2020» (Β’ 2031).

4. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/9.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

5. 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).

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού 
έκτου της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομι-
κή κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

7. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 969/8.1.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος και τροποποί-
ηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαι-
δευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργα-
στηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχο-
λείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας 
ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και 
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσ-
σών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και 
πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτι-
κών, 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’ 4810).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογι-
σμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από 
αυτόν, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/405/73863/
Β1/22.6.2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ-
θρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης 
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Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

9. Το από 17 Μαΐου 2021 πρωτόκολλο της Ομάδας 
Εργασίας για τον νέο Κορωνοϊό SARS - Cov-2 για τις εκ-
παιδευτικές μονάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας με θέμα: «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαι-
ωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές 
μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολι-
κών τμημάτων ή σχολείων», αποφασίζουμε:

Σχετικά με τη βαθμολογία του Γ’ τριμήνου του σχολι-
κού έτους 2020-2021 των μαθητών/τριών των Δημοτι-
κών Σχολείων, τα εξής:

Α. Η επίδοση της βαθμολογίας του γ’ τριμήνου, καθώς 
και των τίτλων προόδου ή των τίτλων σπουδών των μα-
θητών/τριών θα γίνει στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα 
λήξης των μαθημάτων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, είτε σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην 
τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται η 
φυσική παρουσία γονέων και κηδεμόνων στη σχολική 
μονάδα την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

Β. Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα 
αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη 
νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει 
άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για 
νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί και θα απουσιάζουν 
δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του γ’ 
τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπου-
δών, θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες είτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε δια ζώσης κατά την 
ημέρα λήξης των μαθημάτων, λαμβανομένων εκείνων 
των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού 
COVID -19, όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026692306210002*


		2021-06-24T00:33:08+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




