
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

 
Ευχόμαστε σε όλους σας υγεία, δύναμη και υπομονή. Σας 

ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει το σχολείο για 
την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Αρχικά θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου το ωρολόγιο 
πρόγραμμα για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στη 

σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν συμμετέχουν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου μας μέχρι τώρα. Το πρόγραμμα σύμφωνα 

με τις οδηγίες του Υπουργείου μπορεί να διαρκεί από 8:00 – 12:00 
το πρωί. Προς το παρόν τα μαθήματα για όλες τις τάξεις ξεκινούν 

στις 9:00 π.μ. Οι μαθητές βεβαίως συνεχίζουν την παρακολούθηση 

των μαθημάτων στην ασύγχρονη διδασκαλία η οποία λειτουργεί 
κανονικά. 

Στη συνέχεια θα αποσταλεί στον προσωπικό σας λογαριασμό στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, σύνδεσμος από κάθε καθηγητή στου 

οποίου  την ηλεκτρονική τάξη έχετε εγγραφεί.  Επομένως όσοι από 
εσάς δεν έχετε ακόμα εγγραφεί να το κάνετε άμεσα. Ο σύνδεσμος 

(link) θα είναι της μορφής: 
https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/dimitriou  αν ο καθηγητής για 

παράδειγμα ονομάζεται Δημητρίου. Αυτός ο σύνδεσμος αφορά την 

τάξη του κ. Δημητρίου και όταν έχετε μάθημα μαζί του θα πατάτε σε 
αυτό το link. 

 

Σημείωση : Για να δείτε όλα τα μηνύματα που έχετε στο λογαριασμό 
σας στο σχολικό δίκτυο θα πρέπει να επισκεφτείτε 

το https://webmail.sch.gr/login.php. Διαφορετικά μπορείτε να δείτε 
τα μηνύματά σας σε κάθε η-τάξη που έχετε εγγραφεί. 

 
Σημαντικές πληροφορίες 

Με την εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση θα έχετε τη 
δυνατότητα να συνδεθείτε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: PC, 

Smartphone, Tablet. 
Η συμμετοχή σας στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα 

γίνεται μέσω της πλατφόρμας Webex. Ενδεχομένως, ανάλογα με τον 
τρόπο που θα συνδεθείτε, να σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την 

εφαρμογή Cisco Webex Meetings. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο 
σύνδεσμο   
https://www.openbook.gr/odigos-mathiti-webex/  

Φροντίστε να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες. 
Όταν κατά τη σύνδεση θα σας ζητηθεί το όνομά σας θα πρέπει να 

εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας σωστά, καθώς και το e-mail σας στο 

σχολικό δίκτυο το οποίο έχει τη μορφή xxxxxxx@sch.gr. Σε 

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/dimitriou
https://webmail.sch.gr/login.php
https://www.openbook.gr/odigos-mathiti-webex/
mailto:xxxxxxx@sch.gr


διαφορετική περίπτωση ο καθηγητής δεν θα σας δεχτεί στο μάθημα 
αφού δεν θα αναγνωρίζει ποιος είστε. 

Δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάμερα. 
Θα χρειαστείτε μικρόφωνο για να μπορείτε να πάρετε τον λόγο την 

ώρα του μαθήματος (Μικρόφωνο μπορεί να υπάρχει ήδη 
ενσωματωμένο στον εξοπλισμό που έχετε). 

Όταν εισέρχεστε στο μάθημα καλό είναι η κάμερά σας να είναι 
απενεργοποιημένη. 

 
Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε τα μηνύματά σας στο σχολικό 

δίκτυο καθώς και να ενημερώνεστε συνεχώς από την ιστοσελίδα του 
σχολείου:  https://blogs.sch.gr/3gymglyf/. 

 
Καλή Επιτυχία! 

 
Σας παραθέτω την ενημέρωση μαθητών/γονέων για τη σύγχρονη 

διδασκαλία όπως έχει σταλεί στα σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως 

εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο 

επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και 

γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία 

για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις 

κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων 

για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με 

φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, 

κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί 

τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η 

ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. 

Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι 

μέσω εφαρμογής). 

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά 

δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα 

προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα 

προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, 

συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, 

https://blogs.sch.gr/3gymglyf/


διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη 

και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το 

Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά 

εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς 

εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας 

άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, 

διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η 

συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του. 

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε 

στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr). 

 

Με εκτίμηση 

Ευγενία Λουμπαρδιά 
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