
Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

κατά το σχολικό έτος 2020-21 

(Σύνοψη της οδηγίας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου) 

 

 

Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: 

 

(Α) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών 

μονάδων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης 

λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο 

χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς.  

(Β) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών 

μονάδων που λειτουργούν κανονικά, ήτοι δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής 

αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν 

με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς:  

(i) ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, 

Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και 

Μεταφορών, δηλαδή:  

1. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από 

ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει 

λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της. 

2. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν 

έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες. 

3. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει 

λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες. 

4. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

5. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HlV και  

CD4 <500). 

6. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20ης/μέρα). 

7. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια. 

8. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή 

μυοκαρδιοπάθεια.  

9. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με 

αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, 

σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.  

10.Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.  

 



(ii) συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19,  

(iii) νοσούν οι ίδιοι από κορωνοϊό COVID-19  

(iv) έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 

και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση του αποτελέσματος.  

Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθορίζεται από τον/την 

Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο 

Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης..  

Ειδικά για τους μαθητές που θα απουσιάσουν καθ’ όλη τη διάρκεια των έκτακτων 

μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (περίπτωση Β.i) και εφόσον 

η εφαρμογή της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας καθίσταται 

δυσχερής, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, 

παρέχεται η εναλλακτική δυνατότητα σχηματισμού τμημάτων, στα οποία τόσο ο 

εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην 

εκπαιδευτική διαδικασία («διαδικτυακά τμήματα»). Στα διαδικτυακά τμήματα ο 

ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός μαθητών καθορίζονται βάσει των κείμενων 

διατάξεων. 

 

Για όσους μαθητές συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες 

να προσκομίσουν από Τρίτη 15-09-2020 έως και Τετάρτη 23-09-2020 στη σχολική 

μονάδα φοίτησης των τέκνων τους (ή των ίδιων εάν είναι ενήλικοι/ενήλικες), τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου 

κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, 

Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και 

Μεταφορών. 

 

                                                                                         Ο Διευθυντής 


