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Απιθμόρ  449 

Οι πεπί Λειηοςπγίαρ ηων Γημόζιων σολείων Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 
2020, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο, δςνάμει ηος άπθπος  5 ηος πεπί ηοισειώδοςρ 
Δκπαιδεύζεωρ Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, 
δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ 
Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, 
Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
O ΠΔPI TOIXΔIΩΓOΤ ΔΚΠΑIΓΔΤΔΩ ΝOΜO 

___________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 

Κεθ. 166. 
21 ηνπ 1959 
19 ηνπ 1967 
62 ηνπ 1968 
69 ηνπ 1970 
20 ηνπ 1971 
67 ηνπ 1973 
70 ηνπ 1975 
41 ηνπ 1976 
36 ηνπ 1979 
38 ηνπ 1981 
26 ηνπ 1984 
4 ηνπ 1986 

33 ηνπ 1988 
63 ηνπ 1990 

35(Η) ηνπ 1992 
93(Η) ηνπ 1992 

114(Η) ηνπ 1992 
45(Η) ηνπ 1993 
15(Η) ηνπ 1994 
95(Η) ηνπ 1994 
28(Η) ηνπ 1996 
73(Η) ηνπ 1996 
88(Η) ηνπ 1996 

86(Η) ηνπ 1998. 

Tν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ 
πεξί ηνηρεηψδνπο Δθπαηδεχζεσο Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η):  
13.6.2008 
10.7.2009 
23.9.2011 
13.7.2012 
14.7.2017. 

1. Oη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ 
ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2020 θαη ζα δηαβάδνληαη 
καδί κε ηνπο πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Καλνληζκνχο 
ηνπ 2008 έσο 2017 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί 
θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ 
Γεκφζησλ ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Καλνληζκνί ηνπ 2008 έσο 2020. 
 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Καλνληζκνχ 2 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2. Ο Καλνληζκφο 2 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζηελ 
θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο: 

  “«εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε» ζεκαίλεη ηε ζπλέρηζε ηεο παξερφκελεο δηά δψζεο θαη 
κε θπζηθή παξνπζία εθπαίδεπζεο θαη πεξηιακβάλεη ηε ζχγρξνλε εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο θαη ηελ 
αζχγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζε 
δηαθνξεηηθφ ρξφλν, δχλαηαη δε θαηά πεξίπησζε λα πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ ηεο δηά 
δψζεο θαη κε θπζηθή παξνπζία εθπαίδεπζεο νκάδαο καζεηψλ θαη ηεο ηαπηφρξνλεο 
κεηάδνζήο ηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζε νκάδα 
καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ εμ απνζηάζεσο ζην κάζεκα· 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L119, 
04.05.2016, 
ζ. 1. 

 «Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 
Οδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·”. 
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Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Καλνληζκνχ 7 
 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

3. Ο Καλνληζκφο 7 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πιαγηφηηηινπ απηνχ κε ηνλ αθφινπζν λέν πιαγηφηηηιν: 
«Έλαξμε ζρνιηθνχ έηνπο, εγγξαθέο θαη παξερφκελε εθπαίδεπζε.»· θαη 

   
  (β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (6) απηνχ, ηεο αθφινπζεο λέαο 

παξαγξάθνπ: 
   
       «(7) Ζ παξερφκελε εθπαίδεπζε πξνζθέξεηαη δηά δψζεο κε θπζηθή παξνπζία 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζην ζρνιείν: 
 

       Ννείηαη φηη, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε κε 
απφθαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη νπζηαζηηθνχ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο ιφγσ θαηαζηάζεσλ αλσηέξαο βίαο ή εθηάθηνπ αλάγθεο: 

        Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε αξκφδηα αξρή εθδίδεη, κεηά ηε δηελέξγεηα εθηίκεζεο 
αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 θαη ηελ πξνεγνχκελε δηαβνχιεπζε 
κε ηνλ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, δεζκεπηηθέο 
Οδεγίεο, ζηηο νπνίεο νξίδνληαη θαη ξπζκίδνληαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679, ν ζθνπφο, ηα ηερλνινγηθά κέζα θαη ε ρξήζε ηνπο γηα 
ηελ πινπνίεζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο 
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζε απηήλ, ε 
ζπιινγή, ε επεμεξγαζία θαη ε πεξίνδνο απνζήθεπζεο ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ηα νξγαλσηηθά, ηερληθά θαη 
κέηξα θπζηθήο αζθάιεηαο πξνο δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε απαξαίηεηε ιεπηνκέξεηα.». 
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