
 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές που δε δύνανται να 

παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία » 

 Σχετ: 1. ΦΕΚ Β’/4187/10-9-2021 «Λειτουργία των εκ/κων μονάδων Πρωτοβάθμιας…..και 

μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid19 κατά τη λειτουργία τους»  

2. ΦΕΚ Β΄/4188/10-9-2021 «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 

2021- 22» 

 Σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές σας ενημερώνουμε ότι:  

Α. Σε εφαρμογή του ΦΕΚ 4187/10-9-2021 και ΦΕΚ Β’ 4188/10-9-2021 δύναται να υπάρξει 
παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε που δε δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική 
παρουσία την εκπ/κη διαδικασία.  

Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τους/τις 
μαθητές/τριες που ανήκουν στις κατηγορίες του αρθ. 1 παρ Β υποπερ. i. του ΦΕΚ 4188/10-9-
2021 
i) Σε μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών που πάσχουν από τα κάτωθι 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και ειδικότερα:  
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 λιγότεροι από 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 μέσω της φόρμας https://forms.gle/BesJyYUqGAbgTBYw5  
 
 
 

https://forms.gle/BesJyYUqGAbgTBYw5


Β. Σας ενημερώνουμε ότι στους/στις 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 παρέχεται 
επίσης εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Για τις περιπτώσεις της παρ Β. και μόνο γι’ αυτές (οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δε γίνεται 
δεκτή),  
οι γονείς των μαθητών/τριών θα πρέπει να αιτηθούν στη σχολική μονάδα καταθέτοντας τη 
συμμετοχή τους και τα ανάλογα δικαιολογητικά σύμφωνα με το αρθ. 9 περ. 3δ του ΦΕΚ 
4187/10-9-2021. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα προσκομίσουν στον Δ/ντή 
/Δ/ντρια της σχολικής μονάδας , ώστε μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Λάρισας  να 
αποσταλούν στην αρμόδια Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για να προβεί σε έλεγχο και 
έγκριση της παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 


