
Προς  

Γονείς μαθητών/τριών του Σχολείου μας 

Σχολικού έτους 2021-2022 

 

 

Θέμα: «Προϋποθέσεις αποχής από την δια ζώσης διδασκαλία και ένταξης στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ΄αριθμ.   

Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10-09-2021 απόφασης με θέμα: «Λειτουργία των 

εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…» που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’  4187/10-09-2021, η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι δυνατή στις εξής περιπτώσεις: 

 

Α) σε μαθητές/τριες ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών που πάσχουν από τα κάτωθι 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, κατόπιν σχετικού αιτήματος για ένταξη στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, ύστερα από σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.  

1. Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή 

μυοκαρδιοπάθεια 

2. Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με 

αναπνευστική ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα 

με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου 

3. Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά νοσήματα 

4. Παιδιά με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθήσεις (πχ. Νωτιαία μυϊκή 

ατροφία κ.λπ.) 

5. Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια 

6. Παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη), HIV 

λοίμωξη και CD4<500 

7. Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα) 

8. Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη 

μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6 μήνες 

από την ολοκλήρωσή της 

9. Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν 

παρέλθει λιγότεροι από 12 μήνες 

10. Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει 

λιγότεροι από 24 μήνες 

11. Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ιστορικό εμφάνισης επιπλοκών καθώς 

και πολυμεταγγιζόμεναπαιδιά που έχουν συννοσηρότητες 

 

https://grafis.sch.gr/index.php/s/lf58n41mGWuYHP6
https://grafis.sch.gr/index.php/s/lf58n41mGWuYHP6
https://grafis.sch.gr/index.php/s/lf58n41mGWuYHP6


Β) 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 ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, 

4) άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή 

κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσος 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. 

 

Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται από αρμόδια Επιτροπή της παρ. 3 του 

παρόντος άρθρου. 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

 

 

        Μαριέτα Γ. Παππά 


