
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Οδηγίεσ προσ τουσ Διευθυντζσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και τουσ 
Δ/ντεσ χολικών Μονάδων για την εφαρμογή τησ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ κατά το ςχολικό ζτοσ 
2020-21 μζςω των “Διαδικτυακών Σμημάτων”» 
ΧΕΣ: 1) Η υπ’ αρικμ. Δ1α/ΓΡ.οικ. 55339/8-9-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 3780). 

2) Η υπ’ αρικμ. 117396/Ε3/8-9-2020 εγκφκλιοσ οδθγία του ΥΡΑΙΘ. 
 3) Η υπ’ αρικμ. 120126/ΓΔ4/12-9-2020 (Βϋ3882) Υπουργικι Απόφαςθ (ΥΑ), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  
4) Η υπ’ αρικμ. 121802/ΓΔ4/15-9-2020 εγκφκλιοσ οδθγία του ΥΡΑΙΘ. 
5) Η υπ’ αρικμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 Κ.Υ.Α. (Βϋ4011), ΑΔΑ ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956). 
6) Η υπ’ αρικμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκφκλιοσ του ΥΡΕΣ. 
7) Η υπ’ αρικμ. 136503/Ε3/8-10-2020 εγκφκλιοσ οδθγία του ΥΡΑΙΘ. 
8) Η υπ’ αρικμ. 144557/ΓΔ4/22-10-2020 εγκφκλιοσ οδθγία του ΥΡΑΙΘ. 
9) Η υπ’ αρικμ. 144600/ΓΔ4/22-10-2020 εγκφκλιοσ οδθγία του ΥΡΑΙΘ. 
 
Λόγω τθσ πανδθμίασ, ζκτακτα μζτρα ελιφκθςαν, μζχρι τθν λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2020-

2021 και εφόςον παραμζνει ο κίνδυνοσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ.  
Σφμφωνα με τα λθφκζντα μζτρα, όταν θ ςχολικι μονάδα ι τμιμα τθσ τελεί ςε κακεςτϊσ 

προςωρινισ αναςτολισ ι απαγόρευςθσ λειτουργίασ, παρζχεται ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 
ςτουσ μακθτζσ από τουσ διδάςκοντεσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα, ςφμφωνα με πρόγραμμα που 
καταρτίηει ο Διευκυντισ ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο Διδαςκόντων. 

Στθν περίπτωςθ, όμωσ, που θ ςχολικι μονάδα και τα τμιματά τθσ λειτουργοφν κανονικά, 
ωςτόςο μακθτζσ απουςιάηουν, ενταςςόμενοι είτε ςε ευπακείσ ομάδεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 8 παρ. 1 περ. βϋ κατ. i ζωσ x του υπ’ αρικμ. 1 ςχετικοφ, είτε ςτισ κατθγορίεσ ii ζωσ iv του άρκρου 
1 παρ. 1 περ. βϋ του υπ’ αρικμ. 3 ςχετικοφ, ιτοι ςυνοικοφν με πρόςωπο που νοςεί από κορωνοϊό, 
νοςοφν οι ίδιοι από κορωνοϊό ι ζχουν υποβλθκεί ςε μοριακι διαγνωςτικι εξζταςθ για κορωνοϊό και 
αναμζνουν τα αποτελζςματα, τότε οι μακθτζσ αυτοί παρακολουκοφν κατ’ αρχιν μακιματα μζςω 
ταυτόχρονθσ ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, δθλαδι παρακολουκοφν θλεκτρονικά το μάκθμα 
που παραδίδεται με φυςικι παρουςία ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

Ωςτόςο, ςτισ περιπτϊςεισ που κακίςταται δυςχερισ θ εφαρμογι τθσ ταυτόχρονθσ ςφγχρονθσ 
εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ, γεγονόσ που βεβαιϊνει με αιτιολογθμζνθ πράξθ ο Διευκυντισ τθσ 
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Αρ. Πρωτ.: Φ.22.2/15916 
 
Προσ:  

x Δ/νςεισ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Αττικισ 

x Σχολικζσ Μονάδεσ Ρ.Ε. και Δ.Ε. (μζςω 
των Δ/νςεων Ρ.Ε. και Δ.Ε.) 

x ΡΕΚΕΣ Αττικισ 
x ΣΕΕ (μζςω των οικείων ΡΕΚΕΣ) 
x ΚΕΣΥ Αττικισ 

Κοιν.: Εκπαιδευτικοί που ανικουν ςε ομάδεσ 
αυξθμζνου κινδφνου και ζχουν λάβει 
ειδικι άδεια απουςίασ. 



 

εκάςτοτε ςχολικισ μονάδασ, τότε παρζχεται ςτουσ μακθτζσ θ εναλλακτικι δυνατότθτα τθσ ςφγχρονθσ 
εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ με τθ δθμιουργία «διαδικτυακϊν τμθμάτων», ςτα οποία διδάςκουν 
εκπαιδευτικοί που ανικουν ςε ομάδα αυξθμζνου κινδφνου και οφείλουν να παρζχουν εξ αποςτάςεωσ 
εργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 2 του υπ’ αρικμ. 1 ςχετικοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η εξ αποςτάςεωσ παρακολοφθηςη των μαθημάτων για 
τουσ μαθητζσ που ανήκουν ςε ομάδεσ αυξημζνου κινδφνου και για όςουσ ςυνοικοφν με πρόςωπο 
που νοςεί από κορωνοϊό, ςφμφωνα με το άρκρο 1 παρ. 4 του υπ’ αρικμ. 3 ςχετικοφ. Σφμφωνα δε με το 
άρκρο 3 του ιδίου ςχετικοφ, θ απουςία μακθτι από κάκε διδακτικι ϊρα ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ, καταγράφεται ςε ειδικό χϊρο ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα και προςμετράται ςτο γενικό 
ςφνολο των απουςιϊν που κα πραγματοποιιςει ο μακθτισ. Στο τζλοσ κάκε εβδομάδασ, ο 
εκπαιδευτικόσ των «διαδικτυακϊν τμθμάτων» αποςτζλλει, με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ςφνολο 
των εβδομαδιαίων απουςιϊν ςτο ςχολείο προζλευςθσ κάκε μακθτι και ςτθ ςυνζχεια καταχωρίηονται 
με ευκφνθ του Διευκυντι τθσ εκάςτοτε ςχολικισ μονάδασ, προκειμζνου να ενθμερϊνεται θ πλατφόρμα 
του myschool. 

Σήρηςη Ηλεκτρονικοφ Αρχείου Μαθητών 
Ρροκειμζνου να ςυγκροτθκοφν τα «διαδικτυακά τμιματα», με ζναν ικανό αρικμό μακθτϊν, κα 

πρζπει οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ με ευκφνθ των Ρροϊςταμζνων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων, 
αφοφ ςυλλζξουν τισ αιτιολογθμζνεσ αποφάςεισ των Διευκυντϊν ςχολείων, όπου κα διατυπϊνεται 
ειδικά ο λόγοσ για τον οποίον δεν είναι δυνατι θ ταυτόχρονθ ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, να 
αποςτζλλουν ςυνεχώσ ςτην Τπηρεςία μασ επικαιροποιημζνα τα πλήρη ςτοιχεία των μαθητών που 
υπάγονται ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ και δεν δφνανται να παρακολουκιςουν με φυςικι παρουςία τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, ιτοι Αρ. Μθτρϊου Myschool, Επϊνυμο, Πνομα, Ρατρϊνυμο, Ταχ. Δ/νςθ, 
Τθλζφωνο επικοινωνίασ (κθδεμόνα), email Μακθτι, user name ςτο Ρανελλινιο Σχολικό δίκτυο, Τάξθ, 
Ρροςανατολιςμόσ (Λφκειο), A’ Ξζνθ Γλϊςςα, B’ Ξζνθ γλϊςςα, Κωδικόσ Σχολικισ Μονάδασ ςτο 
Myschool, Πνομα Σχ. Μονάδασ, Δ/νςθ Σχ. Μονάδασ, Τθλζφωνο Σχ. Μονάδασ, email Σχ. Μονάδασ. 
  

Σήρηςη Ηλεκτρονικοφ Αρχείου Εκπαιδευτικών 
Επιπροςκζτωσ, οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ με ευκφνθ των Ρροϊςταμζνων 

Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων κα πρζπει να ςυγκεντρϊνουν και να αποςτζλλουν ςτην Τπηρεςία μασ 
ςυνεχώσ επικαιροποιημζνα, τα ονόματα και τα πλήρη ςτοιχεία, ωσ ανωτζρω, των εκπαιδευτικών 
που τελοφν ςε ειδικι άδεια απουςίασ λόγω Covid-19 και ζχουν τθ δυνατότθτα, ςτθ φάςθ αυτι, να 
ςυμμετάςχουν ςτθ διδαςκαλία των «διαδικτυακϊν τμθμάτων» (Αρ. Μθτρϊου, Επϊνυμο, Πνομα, 
Τθλζφωνο επικοινωνίασ, Κλάδοσ, Ώρεσ υποχρεωτικοφ διδακτικοφ ωραρίου υπθρζτθςθσ, Κωδικόσ 
Σχολικισ Μονάδασ Τοποκζτθςθσ ςτο Myschool, Τθλ. Σχ. Μονάδασ, Ταχ. Δ/νςθ Σχ. Μονάδασ, email Σχ. 
Μονάδασ, Λογαριαςμόσ ςτο Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο-ΡΣΔ, Ρροςωπικό email, Ροια πανελλαδικϊσ 
εξεταηόμενα μακιματα ζχει διδάξει τθν τελευταία τριετία, Ζνδειξθ αν ζχει προςλθφκεί ωσ 
Αναπλθρωτισ μζςω ΕΣΡΑ). 

Ρροκειμζνου να υλοποιθκεί θ ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, δια των «διαδικτυακϊν 
τμθμάτων» ηθτείται θ ΔΔΕ Ανατολικήσ Αττικήσ (για τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ) και θ ΔΠΕ Α’ 
Αθήνασ (για τθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ), αφοφ παραλάβουν από εμάσ τα ςυλλεγζντα ςτοιχεία από 
τισ 14 Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ, να προβοφν ςτισ κάτωκι ενζργειεσ ϊςτε θ ΡΔΕ Αττικισ να 
είναι ςε κζςθ να προχωριςει ςτθ ςυγκρότθςθ των διαδικτυακϊν τμθμάτων, να παρακολουκεί και να 
ςυντονίηει τθν διαδικαςία: 

1) Να καταρτίςουν Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Ρρόγραμμα ανά Τάξθ για τουσ Μακθτζσ (ςτο οποίο 
να υπάρχουν ενεργοί ςφνδεςμοι με τα Webex Rooms των διδαςκόντων), το οποίο κα διαβιβάςουν ςτθν 
ΡΔΕ Αττικισ, θ οποία κα το απευκφνει, ςτθ ςυνζχεια, ςτισ Δ/νςεισ εκπαίδευςθσ που ανικουν οι 
μακθτζσ, οι οποίεσ, κατ’ ακολουκίαν, με δικι τουσ ευκφνθ κα φροντίςουν για τθν ενθμζρωςι τουσ 
(μζςω των ςχολικϊν τουσ μονάδων).  

2) Να καταρτίςουν ςυνολικό πρόγραμμα με τθν λίςτα όλων των διδαςκόντων (Συγκεντρωτικό: 
Διδάςκοντεσ – Μζρεσ – Ώρεσ – Μάκθμα). Στο πρόγραμμα αυτό κα πρζπει να ζχει προβλεφκεί θ φπαρξθ 
καθηγητή αναπλήρωςησ, το οποίο, ςτθ ςυνζχεια, κα διαβιβαςτεί, από τθν ΡΔΕ Αττικισ, ςτισ Δ/νςεισ 



 

Εκπαίδευςθσ που ανικουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίεσ, κατ’ ακολουκίαν, με δικι τουσ ευκφνθ κα 
φροντίςουν για τθν ενθμζρωςι τουσ. 

 
Πλεσ οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ, με ευκφνθ των Ρροϊςταμζνων Εκπαιδευτικϊν 

Θεμάτων, πρζπει να επικοινωνιςουν με τισ ςχολικζσ μονάδεσ για να αποςταλοφν ςτουσ μακθτζσ οι 
κατάλλθλεσ οδθγίεσ για τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ από το διακζςιμο υλικό του ΥΡΑΙΘ. Το υλικό 
αυτό κα είναι διακζςιμο και ςτθν Ρλατφόρμα e-class του ΡΣΔ. Επιπλζον, οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ 
κα πρζπει να αποςτείλουν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ το Παράρτημα ΙΙ του υπ’ αριθμ. 4 ςχετικοφ, για την 
ενημζρωςη μαθητών και γονζων ςχετικά με τα προςωπικά δεδομζνα. 

Επιπλζον, οι Ρροϊςτάμενοι Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ να 
μεριμνιςουν, ζτςι ϊςτε να ενθμερωκοφν όλοι οι εκπαιδευτικοί των ςχολικϊν μονάδων για το 
περιεχόμενο του παρόντοσ. Επίςθσ, να ενθμερϊςουν τουσ Οργανωτικοφσ Συντονιςτζσ των ΡΕΚΕΣ, από 
τουσ οποίουσ κα ενθμερωκοφν όλοι οι ΣΕΕ, για τουσ εκπαιδευτικοφσ των ομάδων αυξθμζνου κινδφνου 
με ςκοπό να παράςχουν ςχετικι υποςτιριξθ. Να ενθμερϊςουν επίςθσ τουσ Ρροϊςταμζνουσ των 
οικείων ΚΕΣΥ για τουσ μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που ανικουν ςτισ ευπακείσ ομάδεσ. 
Τζλοσ, να προβαίνουν ςε απαντιςεισ ςε ενδεχόμενα ερωτιματα γονζων. 

Τα ΡΕΚΕΣ Αττικισ κα πρζπει να υπενκυμίςουν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθ λειτουργία των Help 
Desk (με ζδρα τα 6 ΡΕΚΕΣ Αττικισ) για τθν υποςτιριξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 

Τα ΚΕΣΥ υποςτθρίηουν τουσ μακθτζσ αυξθμζνου κινδφνου, για τουσ οποίουσ ζχουν εκδϊςει 
γνωματεφςεισ-αξιολογιςεισ.  

Επιπροςκζτωσ, παρακαλοφμε για τθν υποςτιριξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ από τουσ 
ΣΕΕ των 6 ΡΕΚΕΣ Αττικισ, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ για τθν επιςτθμονικι και παιδαγωγικι 
ευκφνθ. Ειδικότερα, να εμπλακοφν ςτθ διαδικαςία όπωσ περιγράφεται ςτθν περίπτωςθ 2 (Ρόλοσ 
ΠΕΚΕ) τθσ υπ’ αρικμ. 144557/ΓΔ4/22-10-2020 εγκυκλίου οδθγίασ του ΥΡΑΙΘ.  

Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ κα υλοποιθκεί ςτθν Ηλεκτρονικι Σχολικι 
Τάξθ (θ-τάξθ ι e-class) —Σφγχρονθ εκπαιδευτικι πλατφόρμα για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ— μια 
δομι (Γενικό Μάκθμα ανά τάξθ) όπου κα ενταχκοφν οι μακθτζσ και οι διδάςκοντεσ με το οποίο κα 
επιτυγχάνεται θ μεταξφ τουσ επικοινωνία και ςυνεννόθςθ. Στθν ψθφιακι πλατφόρμα κα λειτουργεί 
Forum επικοινωνίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν. Η διδαχκείςα φλθ κα καταχωρίηεται υποχρεωτικϊσ 
ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα κακθμερινά, περίπτωςθ 4 (Βιβλίο φλησ) τθσ υπ’ αρικμ. 144557/ΓΔ4/22-
10-2020 εγκυκλίου οδθγίασ του ΥΡΑΙΘ, και ςτο τζλοσ κάκε μινα και πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τουσ ΣΕΕ 
κα ενθμερϊνονται για τθν πορεία τθσ φλθσ οι ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι μακθτζσ/τριεσ. 
Οι διδάςκοντεσ ςτα διαδικτυακά τμιματα κα πρζπει να αποςτζλλουν και τθ βακμολογία των μακθτϊν 
ςτα ςχολεία προζλευςισ τουσ, ςφμφωνα με τισ γενικζσ διατάξεισ που ιςχφουν. 

Σόςο οι εκπαιδευτικοί όςο και οι μαθητζσ πρζπει να ζχουν ενεργό λογαριαςμό ςτο ΠΔ 
(Πανελλήνιο χολικό Δίκτυο). Για τουσ μακθτζσ που δεν ζχουν λογαριαςμό ςτο ΡΣΔ πρζπει οι 
Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων να επικοινωνιςουν αμζςωσ με τουσ γονείσ, ϊςτε να αποκτιςουν 
αμζςωσ πρόςβαςθ ςτο ΡΣΔ για να εγγραφοφν ςτο Διαδικτυακό Σχολείο. 
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