
Μεταμόρφωση, 6.5.2020 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Είναι φορές στη ζωή μας που η καθημερινότητα και αυτό που βιώνουμε ως 

δεδομένο ανατρέπονται. Μια τέτοια κατάσταση δημιουργήθηκε και σ’ όλους εμάς 

εξαιτίας της αιφνίδιας  πανδημίας του κορωναϊού. Η καθημερινότητα όλων μας, 

μικρών και μεγάλων άλλαξε. Πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα ξαφνικά 

απαγορεύονται, απουσιάζουν ή τροποποιούνται και αυτό μας προκαλεί άγχος και 

ανασφάλεια, συναισθήματα που πολλαπλασιάζονται όταν πρόκειται για παιδιά. 

Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν όλα αυτά, για τα παιδιά μας, τους μαθητές 

του 7ου Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης, από την αρχή αυτής της επιβεβλημένης 

κατάστασης, προσπαθήσαμε όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας να 

είμαστε κοντά σε σας και τα παιδιά σας, είτε μέσω προσωπικών επικοινωνιών , είτε 

μέσω δραστηριοτήτων που σας προτείναμε. 

Σήμερα, επικοινωνούμε πάλι μαζί σας για να κάνουμε ένα ακόμα βήμα!! 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε αύριο Πέμπτη 7 Μάιου στις 6:00 το 

απόγευμα σε τηλεδιάσκεψη που οργανώνουμε  με θέμα την ενημέρωση σας για τις 

παιδαγωγικές συναντήσεις που προγραμματίζονται να γίνουν με στόχο την 

καλύτερη επικοινωνία των παιδιών και των νηπιαγωγών τους.  

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται μέσω του ΥΠΑΙΘ με χρήση της 

πλατφόρμας Webex. O σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι: 

 

Σας παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά την είσοδό σας να έχετε ελέγξει ότι:  

 Στην οθόνη σας δεν φαίνεται από πίσω κάτι που δεν επιθυμείτε.  

 Να έχετε κλειστά τα μικρόφωνά σας για να μη δημιουργείται 

θόρυβος 

 Η πρώτη αυτή συνάντηση θα γίνει χωρίς την παρουσία των παιδιών 

Παρακαλείσθε να βρίσκεστε στις οθόνες σας 10΄ πριν την έναρξη της 

τηλεδιάσκεψης για να ενεργοποιήσετε το σύνδεσμο και να «εισέλθετε» στον 

ψηφιακό χώρο της συνάντησης. 

Σας περιμένουμε όλους! 

Η Προϊσταμένη       Οι εκπαιδευτικοί 

  



  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ  

 Αναφορικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση το ΥΠΑΙΘ μας 

διαθέτει μία  ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση 

της συνέχισης της επικοινωνίας μας μέσω τηλεδιάσκεψης με στόχο τη διατήρηση 

της επαφής με τους μαθητές μας.  

Για την ασφαλή όμως λειτουργία και για τη διασφάλιση της Προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής: 

 Η συμμετοχή του παιδιού στην τάξη της Σύγχρονης εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας είναι προαιρετική. 

 Κάθε τμήμα θα έχει ξεχωριστή συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς της τάξης. 

Θα σας αποσταλεί τις επόμενες μέρες το πρόγραμμα των συναντήσεων.  

 Κατά τη διάρκειά της τηλεσυνάντησης πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται 

δίπλα στο παιδί ένας ενήλικας και μόνο αυτός, όχι άλλα πρόσωπα ή αδέρφια 

ή ξαδέρφια, ακόμα κι αν αυτά φοιτούν στο νηπιαγωγείο μας. 

 Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι στην οθόνη σας δεν θα φαίνεται κάτι που δεν 

επιθυμείτε. 

 Θα πρέπει να έχετε τα μικρόφωνα κλειστά και να ενεργοποιούνται μετά από 

την πρόσκληση της εκπαιδευτικού.  

 Διατηρείται το δικαίωμα να αποχωρήσετε από τη συνάντηση, όποτε θέλετε 

αρκεί να ενημερώσετε την εκπαιδευτικό. 

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση, η μαγνητοφώνηση, 

η βιντεοσκόπηση με οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο, και η δημοσίευσή 

του. 

 Για την διασφάλιση όλων θα θέλαμε να μας στείλετε τη θετική ή αρνητική 

επιβεβαίωσή σας στο e-mail  του σχολείου. 

 

Παρακάτω, σας επισυνάπτουμε και την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ που μας στάλθηκε 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 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, 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 συγκατάθεση τους είναι 



παράνομη και επισύρει ποινικές διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για 

τους ανήλικους 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)» ( ΥΠΑΙΘ, Μαρούσι, 22-04-2020, Αρ. Πρωτ. 

Φ8/47901/ΓΔ4) 
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