
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Μαθητές/τριες με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια, 

2. μαθητές/τριες με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή 
μαθητές/τριες με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου, 

3. μαθητές/τριες με σύνθετα μεταβολικά νοσήματα, 

4. μαθητές/τριες με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθήσεις (πχ. νωτιαία μυϊκή ατροφία κ.λπ.), 

5. μαθητές/τριες με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια, 

6. μαθητές/τριες που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη), HIV λοίμωξη και 

CD4<500, 

7. μαθητές/τριες υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία(prednisolone>20mg/μέρα), 

8. μαθητές/τριες που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της, 

9. μαθητές/τριες μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει 
λιγότεροιαπό δώδεκα (12) μήνες, 

10. μαθητές/τριες μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες, 

11. μαθητές/τριες με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ιστορικό εμφάνισης επιπλοκών καθώς και 
πολυμεταγγιζόμενα μαθητές/τριες που έχουν συν-νοσηρότητες υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται 
στην σχολική μονάδα τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια δομή 
υγείας. 

 

Σε μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομο/άτομα που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο νόσημα 

που οδηγεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή, και ιδίως: 

1. άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα, 

2. άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 

3. άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό χημειοθεραπεία ή ακτι- 

νοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, 

4. άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια 
νεφρικήνόσος σταδίου), 

5. άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίμωξης με CD4<200 

κύτταρα/μL ή που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων. 
 
Οι γονείς/κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών/τριών θα πρέπει το αργότερο έως την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, 
να υποβάλλουν στο σχολείο για να εξετασθούν από Ειδική  Επιστημονική Επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 9 
της υπό στοιχεία Δ1α/ ΠΓ.οικ. 55254/09-09-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4187). 
1) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι ο μαθητής/τρια ανήκει σε μια από τις παραπάνω 
περιπτώσεις και  δικαιούται  να ενταχθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
 
2) σφραγισμένο φάκελο με τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού καθώς και το σύνολο των 
δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που 
αποδεικνύουν τα ανωτέρω.  
 
3) Παράλληλα, προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, 
δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να προβείστην επεξεργασία των φακέλων τους. 


