
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 98268/Δ1 
Απαλλαγή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

2) Το άρθρο 37 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλο-
ντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

3) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

4) Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του 
σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 136).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ δυνάμει της περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων 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) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10) Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ-

ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 
των διδασκόντων» (Β’ 1340).

11) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι δείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β’ 33).

12) Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.6/304/75662/
Γ1/21-05-2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋ-
ποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργα-
σίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του 
Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)» (Β’ 1296).

13) Το υπό στοιχεία 37/23-07-2020 απόσπασμα πρα-
κτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

14) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/502/91878/Β1/27-7-2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καθώς 
και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα που αφορά στην 
απαλλαγή των μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης από τη συμμετοχή τους στα μαθήματα Φυσικής 
Αγωγής, Μουσικής και Θρησκευτικών ως εξής:

Άρθρο 1
Απαλλαγή από τη συμμετοχή 
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης 
ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής, μπορεί να απαλλαγεί από την ενεργό συμμετοχή 
στο εν λόγω μάθημα, αν ο/η γονέας ή κηδεμόνας του/
της υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια 
ή Προϊστάμενο/νη του σχολείου, συνοδευόμενη από 
ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους 
και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από 
την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης 
ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά 
από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση 
αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, το 
οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα και 
επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της 
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υγείας του/της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύ-
νου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή του/της.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξε-
τάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/
ντρια ή Προϊστάμενο/νη του δημοτικού σχολείου, τον/
την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό ΠΕ70 του τμήματος στο 
οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια και τον/την διδάσκοντα/
ουσα εκπαιδευτικό του μαθήματος. Στην περίπτωση 3/
θέσιου ή 2/θέσιου σχολείου, η αίτηση εξετάζεται από 
τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ενώ στην περίπτωση 
του 1/θέσιου, εξετάζεται από τον/την αρμόδιο/α εκπαι-
δευτικό ΠΕ70, σε συνεργασία με τον/την Προϊστάμενο/
μένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και τον/την αρ-
μόδιο/α Σύμβουλο Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει το σχολείο. 
Η Επιτροπή συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πρά-
ξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία 
καταγράφονται και οι δραστηριότητες στις οποίες θα 
συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του 
μαθήματος. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, ο/η μαθητής/τρια 
προσκομίζει γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.

γ) Στις αρχές του σχολικού έτους, ο/η Διευθυντής/
ντρια ή Προϊστάμενος/μένη της σχολικής μονάδας 
συγκροτεί την αρμόδια επιτροπή, όπως περιγράφεται 
στην παρ. β του παρόντος, με ευθύνη να αποφαίνεται 
για την απαλλαγή του/της μαθητή/τριας από το μάθημα 
της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του/της από συγκε-
κριμένες αθλητικές και άλλες σχολικές δραστηριότητες. 
Η εν λόγω επιτροπή συγκαλείται από τον/τη Διευθυντή/
ντρια ή Προϊστάμενο/μένη και συνεδριάζει στην αρχή 
της σχολικής χρονιάς ή όταν κατά τη διάρκεια της σχολι-
κής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμοδιότητάς της.

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων 
ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο 
το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της 
απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει στις δραστηρι-
ότητες που έχουν αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο 
της παρ. β του παρόντος άρθρου.

ε) Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να ζητήσει απαλλαγή 
από την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυσικής 
Αγωγής μίας διδακτικής ώρας, αν υπάρχει λόγος υγείας. 
Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή 
μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχο-
λείου.

Άρθρο 2
Απαλλαγή από τη συμμετοχή 
στο μάθημα της Μουσικής

α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης 
ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Μουσικής, 
μπορεί να απαλλαγεί από την ενεργό συμμετοχή στο 
εν λόγω μάθημα, αν ο/η γονέας ή κηδεμόνας του/της 
υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια ή 
Προϊστάμενο/νη του σχολείου, συνοδευόμενη από ια-
τρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους 
και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από 
την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης 
ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά 
από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση 

αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, το 
οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα και 
επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της 
υγείας του/της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύ-
νου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή του/της.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξε-
τάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/
ντρια ή Προϊστάμενο/νη του δημοτικού σχολείου, τον/
την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό ΠΕ70 του τμήματος στο 
οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια και τον/την διδάσκοντα/
ουσα εκπαιδευτικό του μαθήματος. Στην περίπτωση 3/
θέσιου ή 2/θέσιου σχολείου, η αίτηση εξετάζεται από 
τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ενώ στην περίπτωση 
του 1/θέσιου, εξετάζεται από τον/την αρμόδιο/α εκπαι-
δευτικό ΠΕ70, σε συνεργασία με τον/την Προϊστάμενο/
μένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και τον/την αρ-
μόδιο/α Σύμβουλο Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει το σχολείο. 
Η Επιτροπή συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πρά-
ξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία 
καταγράφονται και οι δραστηριότητες στις οποίες θα 
συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του 
μαθήματος. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, ο/η μαθητής/τρια 
προσκομίζει γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.

γ) Στις αρχές του σχολικού έτους, ο/η Διευθυντής/ντρια 
ή Προϊστάμενος/μένη της σχολικής μονάδας συγκροτεί 
την αρμόδια επιτροπή, όπως περιγράφεται στην παρ. β 
του παρόντος, με ευθύνη να αποφαίνεται για την απαλ-
λαγή του/της μαθητή/τριας από το μάθημα της Μουσι-
κής ή για την αποχή του/της από συγκεκριμένες σχολικές 
δραστηριότητες. Η εν λόγω επιτροπή συγκαλείται από 
τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/μένη και συνε-
δριάζει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή όταν κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της 
αρμοδιότητάς της.

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων 
ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο 
το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της 
απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει στις δραστη-
ριότητες που έχουν αποφασιστεί από το αρμόδιο όργα-
νο της παρ. β του παρόντος άρθρου.

ε) Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από 
την παρακολούθηση του μαθήματος της Μουσικής μίας 
διδακτικής ώρας, αν υπάρχει λόγος υγείας. Ο/Η διδά-
σκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά 
από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

Άρθρο 3
Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά

α) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορ-
θόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, 
άθεοι, αγνωστικιστές) δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, 
να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης 
του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχε-
τική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/
νη της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το 
εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν 
τη συμμετοχή του παιδιού μου στο μάθημα των Θρη-
σκευτικών». Η αίτηση υπογράφεται και από τους δύο 
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γονείς/κηδεμόνες του/της. Μόνον στην περίπτωση που 
η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η 
υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

β) Η ως άνω αίτηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπο-
γραφής και των δύο γονέων ή του ενός εφόσον μόνο 
ένας από τους γονείς ασκεί τη γονική μέριμνα, παραλαμ-
βάνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη 
του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας 
που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη 
ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού 
έτους. Το γνήσιο της υπογραφής δύναται να βεβαιώνει 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) και ο/η Διευθυντής/
ντρια ή Προϊστάμενος/νη της σχολικής μονάδας κατά 
την υποβολή της αίτησης, η οποία υπογράφεται ενώπιον 
του/της.

γ) Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο των διδασκόντων/ουσών 
αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απα-
σχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθη-
τές/τριες (όπως ενδεικτικά διαφορετικό διδακτικό αντι-
κείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή ερευνητική 
δημιουργική δραστηριότητα), συντάσσοντας σχετική 
πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/
ουσών, και έχοντας την πλήρη ευθύνη. Σε περίπτωση 
που η τάξη στην οποία φοιτούν οι απαλλασσόμενοι/ες 
μαθητές/τριες λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα ή πρόκει-
ται για ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο, οι μαθητές/τριες 
αυτοί/ές παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών. Στην 
περίπτωση των 1/θέσιων δημοτικών σχολείων, ο/η αρ-
μόδιος/α εκπαιδευτικός ΠΕ70 καθορίζει το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθήσει ο/η μαθητής/
τρια σε συνεργασία με τον/την αρμόδιο/α Σύμβουλο 
Εκπαίδευσης και τον/την αρμόδιο/α Προϊστάμενο/η 
Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Σε καμία περίπτωση, 
δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται 
από το μάθημα των Θρησκευτικών να περιφέρονται 
εντός ή εκτός της σχολικής μονάδας ή να απουσιάζουν 
αδικαιολόγητα.

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημά-
των, αφορά ολόκληρο το σχολικό έτος και δύναται να 
ανανεωθεί για κάθε επόμενο σχολικό έτος με την ίδια δι-
αδικασία. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών ή ο/η Προϊ-
στάμενος/μένη 1/θέσιου δημοτικού σχολείου συντάσσει 
σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδα-
σκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται οι δραστη-
ριότητες στις οποίες συμμετέχει ο/η απαλλασσόμενος/η 
μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος των 
Θρησκευτικών.

ε) Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθη-
μα των Θρησκευτικών απαλλάσσονται και από τον εκ-
κλησιασμό και την προσευχή, εφόσον οι γονείς/κηδεμό-
νες το έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την απαλλαγή 
από το μάθημα των Θρησκευτικών. Στην περίπτωση του 
εκκλησιασμού και όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες 
που έχουν απαλλαγεί από αυτόν, ο Σύλλογος Διδασκό-
ντων/ουσών αποφασίζει τον τρόπο απασχόλησης των 
μαθητών/τριών αυτών συντάσσoντας σχετική πράξη στο 

Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Στα 
1/θέσια σχολεία, όταν δεν υπάρχει επάρκεια εκπαιδευ-
τικού προσωπικού, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται 
από τον/την Προϊστάμενο/μένη της σχολικής μονάδας 
εγκαίρως για την ημέρα και ώρα πραγματοποίησής του, 
καθώς και για την ώρα προσέλευσης των απαλλασσό-
μενων μαθητών/τριών στο σχολείο. Σε κάθε περίπτωση, 
ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας οφείλει να 
ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες τουλάχιστον μία 
εβδομάδα νωρίτερα για τον επικείμενο εκκλησιασμό 
και να μην χαρακτηρίζει απόντες τους/τις μαθητές/τριες 
που έχουν απαλλαγεί από αυτόν, στην περίπτωση που, με 
ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους, προσέλθουν στη 
σχολική μονάδα μετά το πέρας του εκκλησιασμού και 
πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Στην περίπτωση 
της προσευχής, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας 
ή Προϊστάμενου/νης και του Συλλόγου Διδασκόντων/
ουσών ορίζεται η διαδικασία της μη συμμετοχής λόγω 
της απαλλαγής. Στην περίπτωση 1/θέσιου Δημοστικού 
Σχολείου η διαδικασία μη συμμετοχής του/της μαθητή/
τριας στην προσευχή ορίζεται από τον/την αρμόδιο/α 
εκπαιδευτικό ΠΕ 70 σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σύμ-
βουλο Εκπαίδευσης και τον/την αρμόδιο/α Προϊστάμε-
νο/νη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Άρθρο 4
Αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ιατρικές βεβαιώσεις 

και γνωματεύσεις και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλ-
λονται στον/στη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/μένη 
της σχολικής μονάδας από τους γονείς/κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου, φυλάσσονται με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας 
ή Προϊσταμένου/μένης εντός κλειστών φακέλων σε ση-
μείο του γραφείου του/της στο οποίο έχει πρόσβαση 
μόνο εκείνος/η και καταστρέφονται από εκείνον/εκείνη 
μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από το τέλος του σχο-
λικού έτους το οποίο αφορούν, συντασσομένου σχετικού 
πρωτοκόλλου καταστροφής.

Άρθρο 5
Ενημέρωση για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.

α) Στο πλαίσιο της εφαρμογής των παρόντων άρθρων 
υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα 
που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την απαλλαγή 
από τα ανωτέρω μαθήματα και στα λοιπά συνυποβαλ-
λόμενα δικαιολογητικά.

β) Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εφαρμο-
γή της παρούσας είναι: i) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές 
της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της εκάστοτε σχολικής 
μονάδας και ii) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρω-
τοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό 
ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως 
νομικής προσωπικότητας, στο οποίο έχει χορηγηθεί η 
άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευ-
τικής δομής.

γ) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων είναι ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων 
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για τη χορήγηση της αιτούμενης απαλλαγής από την 
ενεργό συμμετοχή στα ανωτέρω μαθήματα.

δ) Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης 
Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») συνδυαστικά με την περ. ε’ της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. (η έκδοση της πράξης 
χορήγησης ή μη της απαλλαγής λαμβάνει χώρα κατ’ 
ενάσκηση δημόσιας εξουσίας). Όσον αφορά στα προ-
σωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, νομική βάση της 
επεξεργασίας είναι η περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 
του Γ.Κ.Π.Δ.

ε) Η χορήγηση της απαλλαγής από την ενεργό συμ-
μετοχή από τα ανωτέρω μαθήματα καταχωρίζεται στο 
βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της 
σχολικής μονάδας και στο πληροφοριακό σύστημα 
«myschool», επομένως αποδέκτης αυτής της πληροφο-
ρίας είναι και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"», 
το οποίο έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται το ως άνω πλη-
ροφοριακό σύστημα για λογαριασμό του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

στ) Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται 
στις αιτήσεις για την απαλλαγή από τα ανωτέρω μαθή-
ματα και στα λοιπά συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά 
διαγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από το 
τέλος του σχολικού έτους το οποίο αφορούν, συντασ-
σομένου σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής, των ως 
άνω αιτήσεων και λοιπών συνυποβληθέντων δικαιολο-
γητικών.

ζ) Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να 
λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο επεξεργασί-
ας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που 
τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρό-
σβασης). Επιπλέον, μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα 
διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, δια-
γραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης 
στην επεξεργασία.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2021

Η Υπουργός Η Υφυπουργός 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

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