
Ενημέρωση και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
 
Οι  σχολικές  μονάδες  της  B/θμιας  εκπαίδευσης,  λόγω  της  αναστολής  λειτουργίας  τους,  
υποχρε ού νται να παρέχο υν σύγ χρονη ε ξ Α πο στάσεω ς Ε κπαί δευση καλ ύπ τοντας τη διδακτέα  ύλ η. 

Η εξ Αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για τη συνέχιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στις παρούσες έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας λόγω 

της πανδημίας. 

Η υλοποίηση της σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω 

κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση (ήχου 

ή/και εικόνας) του μαθήματος προς τους μαθητές/τριες. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των μαθητών/τριών 

όλων των σχολείων της χώρας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της 

εταιρείας Cisco Hellas A.E. Η Υπηρεσία  αυτή έχει διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, και παρέχεται δωρεάν προς το Ελληνικό Δημόσιο, έχει δε ενταχθεί στις 

διαπιστευμένες εφαρμογές του ΠΣΔ. Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και 

οι μαθητές/τριες δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει 

στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους. 

Το διαδικτυακό μάθημα διαρκεί σαράντα (40) λεπτά, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα : 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

Ώρα Από Έως 

1η 8:30 9:10 

2η 9:20 10:00 

3η 10:10 10:50 

4η 11:00 11:40 

5η 11:50 12:30 

6η 12:40 13:20 

7η 13:30 14:10 

 



Επίσης, κρίνεται σκόπιμο μαθητές/τριες να  συνδέονται πριν από την έναρξη των 

μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών (μικρόφωνο, κάμερα, ήχος κ.λπ.), ώστε να 

εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ομαλή υλοποίηση τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των μαθημάτων οι μαθητές/τριες  οφείλουν να ανταποκρίνονται σε καθήκοντα 

που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους (π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να 

επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να 

σημειώσουν στο chat), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη 

σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.  

Κατά τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οι μαθητές/τριες) εισάγουν  στην 

ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεργαζόμενου με το ΥΠΑΙΘ 

παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, όνομα ή όνομα χρήστη, 

αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως 

διδασκαλία μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Συστήνεται να συνδέονται 

μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) και όχι μέσω εφαρμογής, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι συλλέγονται μόνο τα συγκεκριμένα προσωπικά τους δεδομένα. 

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει η πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης θα διαγραφούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στα 

συστήματα του ΥΠΑΙΘ λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή γονέων/ κηδεμόνων θα 

διατηρηθούν όπως ορίζεται στις σχετικές Πολιτικές του ΥΠΑΙΘ. Τα μεταδεδομένα που 

δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021. 

Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη 

διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις. 
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