
Website:  http://kmaked.pde.sch.gr 
 

 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Θεσσαλονίκη, 22-09-2020 
Αριθμ. Πρωτ.:  15452 
 
 
 
 
Προς: 

 
 
 

1. Οργανωτικούς Συντονιστές 
και Συντονιστές Εκπαιδευτικού 
Έργου Κεντρικής Μακεδονίας 
2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής 
Μακεδονίας 
3. Δ/νσεις Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας 
4. Σχολικές Μονάδες 
Κεντρικής Μακεδονίας (δια των 
ΔΠΕ και ΔΔΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας) 

 

Θέμα: «Εφαρμογή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-21» 

Σχετ.: Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 121802/ΓΔ4/15-09-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

  

Ύστερα από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στην υπ΄ αριθμ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 (Β΄ 3882) Κοινή Απόφαση της Υπουργού και της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας επισημαίνουμε ότι μέχρι τη λήξη του 

διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, οι σχολικές μονάδες της Π/θμιας και της Δ/θμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να 

παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές/τριες, που δεν δύνανται να 

παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία, την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η οργάνωση των προγραμμάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνιστάται να 

γίνεται σε συνεργασία με τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου. Τα προγράμματα 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υποβάλλονται στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της 

οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιούνται στους/στις οικείους/ες Συντονιστές/στριες 

Εκπαιδευτικού Έργου. 

Παρακαλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να 

μεριμνήσουν για την άμεση έναρξη υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τηρώντας στο 

έπακρο και απαρέγκλιτα όλες τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Υγείας με 

ιδιαίτερα αυστηρή σχολαστικότητα.  

Απαιτείται, σε κάθε επίπεδο, ετοιμότητα ώστε να παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης άμεσα, από την επόμενη κιόλας ημέρα διακοπής των μαθημάτων, στους 

μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που τελούν σε 

καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 

 

  

 

 

 

----- 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Γ. Σωτηράκη 
Τηλέφωνο: 2310 474813 
Φαξ: 2310 474328 
Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr 
E-mail: kmakedpde@sch.gr 

 
 
 
 
 
 

http://kmaked.pde.sch.gr/
http://kmaked.pde.sch.gr/
mailto:mail@kmaked.pde.sch.gr


Website:  http://kmaked.pde.sch.gr 
 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το 

καθεστώς. 

Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε 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 να 

παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπό τη μορφή ταυτόχρονης 

διδασκαλίας με μαθητές/τριες, οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία.  

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

καθορίζεται η διαδικασία συγκρότησης διαδικτυακών τμημάτων για τους μαθητές που θα 

απουσιάσουν καθ’ όλη τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19  και εφόσον η εφαρμογή της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

καθίσταται δυσχερής. Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των 

Σχολικών Μονάδων να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσουν την 

ομαλή λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων και να μεριμνήσουν για τον έγκαιρο 

προγραμματισμό και την οργάνωσή τους. 

Επιπλέον, προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος συντονισμός της εφαρμογής των 

προγραμμάτων αυτών, κρίνεται σκόπιμο οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να ενημερώσουν άμεσα, 

και το αργότερο έως την Τετάρτη, 23/09/2020, την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στην περίπτωση 

που ο αριθμός μαθητών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου στην οικεία Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης δεν επαρκεί για τον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σχηματισμό τμήματος, 

ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού διαδικτυακού τμήματος σε επίπεδο 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

Για την ενημέρωσή σας σε θέματα Webex μπορείτε να ενημερώνεστε από την 

ιστοσελίδα https://webex.sch.gr/docs.php όπου παρέχονται οδηγίες τόσο για τη διαδικασία της 

αρχικής εγγραφής και εγκατάστασης του Webex όσο και οδηγίες χρήσης για την 

πραγματοποίηση Τηλεδιασκέψεων μέσω της πλατφόρμας. Εφιστούμε την προσοχή σας στη 

διαγραφή παλαιού λογαριασμού webex xxx@sch.gr, διαδικασία που αφορά ΜΟΝΟ σε 

εγγραφή που πιθανόν έχει κάνει παλαιά ο χρήστης με e-mail του ΠΣΔ στην ελεύθερη μορφή της 

υπηρεσίας https://www.webex.com/ για την οποία παρέχονται σαφής οδηγίες  στο παραπάνω 

link. Εάν ο εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει παλαιότερα κάποιο λογαριασμό στη Cisco Webex 

με email του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου θα πρέπει πρώτα να διαγράψει το λογαριασμό 

αυτό και μετά να εγγραφεί στην υπηρεσία webex.sch.gr.             

Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε και που έχουν άμεση επίδραση στην 

εκπαιδευτική μας κοινότητα οφείλουμε να πράξουμε, όπως το κάνουμε πάντα άλλωστε, ό,τι 

είναι δυνατόν για να διαφυλάξουμε αφενός την υγεία και ασφάλεια των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών μας, αφετέρου το δικαίωμα των παιδιών για συνεχή και αδιάλειπτη 

εκπαίδευση. Προς τούτο καλούνται όλες και όλοι οι εκπαιδευτικοί της εκπαιδευτικής μας 
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Περιφέρειας, με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αυταπάρνηση που πάντα τους  διακρίνει, να είναι 

απόλυτα έτοιμοι για την παροχή τηλεκπαίδευσης και να συμβάλλουν ώστε να μη χαθεί ούτε 

μία ώρα μαθημάτων για τα παιδιά μας. 

 

 

 

 

  
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας 
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