
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4 
Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων στα Δημοτικά 

Σχολεία για το σχολικό έτος 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. 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, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατά-
ξεις»,

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

δ. του άρθρου 1 του π.δ. 121/1995 (Α’ 75) «Συμπλή-
ρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του 
δημοτικού σχολείου»,

ε. 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»,

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

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

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-17 Υ.Α. 
(Β’ 4358) «Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου».

3. Την υπ’ αρ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27/5/2020 υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 2031 Β’) με θέμα «Ρύθμιση απου-
σιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. καιΔ.Ε. διδακτικού έτους 2019-2020».

4. 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»

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 συνδιασμό 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 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», όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

7. Την υπ’ αρ. Φ.7/ΦΜ/35640/Δ1/10-03-20 Εγκύκλιο με 
θέμα «Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο 
των μαθητών -βαθμολογία β' τριμήνου».

8. Την υπ’ αρ. Φ7/ΚΓ/40094/Δ1/23-03-2020 Εγκύκλιο 
με θέμα «Βαθμολογία β' τριμήνου».

9. 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/241/64811/
Β1/28-5-20 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.

10. Το από 25-05-2020 απόσπασμα πρακτικού της 
63ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

11. Το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 64) «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», όπως κυρώθηκε 
με το αρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

12.Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 
κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών «Επέ-
κταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομά-
δες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη 
COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 928).

13.Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/15.5.2020 κοινή 
απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών «Καθορι-
σμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη 
COVID 19» (ΦΕΚ Β’ 1856).

14. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετω-
πιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου 
κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
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Α. Η επίδοση της βαθμολογίας του β' τριμήνου στους 
μαθητές/τριες της Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης, πραγματοποιείται 
με την επανέναρξη λειτουργίας των δημοτικών σχολεί-
ων. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με απόφασή τους, προβαί-
νουν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να παραδίδονται 
οι έλεγχοι προόδου β' τριμήνου στους γονείς/κηδεμόνες 
είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση του 
πρωτοτύπου, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέ-
ων/κηδεμόνων, είτε σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο 
στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται 
η φυσική παρουσία γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο. 
Οι εκπαιδευτικοί της Α’ και Β’ τάξης ενημερώνουν προ-
φορικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας τους γονείς/
κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδο τους.

Β. 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 ταχυδρο-
μείου με σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή 
συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε σε κλειστό και 
σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/
τριας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων & 
κηδεμόνων στο σχολείο. Για τη βαθμολόγηση των μα-
θητών/τριών λαμβάνονται υπόψη τόσο η πορεία μάθη-
σης τους από την επανέναρξη λειτουργίας του σχολείου 

έως τη λήξη των μαθημάτων, όσο και η προσπάθεια που 
κατέβαλαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, το 
ενδιαφέρον τους, οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν, η 
δημιουργικότητα τους και η συνεργασία με τους συμ-
μαθητές τους.

Γ. Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυ-
ξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη 
νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει 
άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νό-
σηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί (υπ’ αρ. Φ.7/ΦΜ/63728/
ΓΔ4/27/5/2020 υπουργική απόφαση) (ΦΕΚ 2031 Β’) και 
θα απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθ-
μολογία του β' και γ' τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προ-
όδου ή οι τίτλοι σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/
κηδεμόνες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 
σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναί-
νεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε την ημέρα λήξης των 
μαθημάτων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την αποφυγή του συγχρωτισμού στο χώρο του σχολείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 04 Ιουνίου 2020 

Η Υφυπουργος 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   

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