
 

Παπακολούθηζη μαθημάηων ζύγσπονηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ 

 
Η εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι για τουσ μακθτζσ/τριεσ 
που ανικουν ςτισ περιπτϊςεισ α και βi, βii τθσ παραγράφου 2. Η φλθ κα καλφπτεται κανονικά, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΙΕΠ. Ο εκπαιδευτικόσ καταγράφει τθ διδαχκείςα φλθ και 
ενθμερϊνει θλεκτρονικά ςε εβδομαδιαία βάςθ τον ζχοντα ςυγκροτιςει το τμιμα ςτο οποίο 
διδάςκει. 
Βάςει των ανωτζρω και με ςτόχο τον προγραμματιςμό, τθ διαμόρφωςθ των αντίςτοιχων 
προγραμμάτων και τθν άμεςθ ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 
είναι απαραίτθτθ θ καταγραφι των μακθτϊν/τριϊν οι οποίοι/εσ δεν δφνανται να 
παρακολουκιςουν με φυςικι παρουςία τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Για το λόγο αυτό, 
καλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ να 
ενθμερϊςουν τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν τουσ ι τουσ ίδιουσ τουσ 
μακθτζσ/τριεσ εάν είναι ενιλικοι/ενιλικεσ προκειμζνου να προςκομίςουν από Σπίηη 15-09-

2020 έωρ και Παπαζκεςή 18-09-2020 ςτθ ςχολικι μονάδα φοίτθςθσ των τζκνων τουσ ι των 
ίδιων εάν είναι ενιλικοι/ενιλικεσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που βεβαιϊνουν ότι 
εμπίπτουν ςτισ ομάδεσ αυξθμζνου κινδφνου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρου 8 τθσ υπό 
ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒϋ) ΚΥΑ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ, 
Επενδφςεων, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Υγείασ, Εςωτερικϊν, Υποδομϊν και Μεταφορϊν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Κατ’ εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Προςταςία Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/679 
(«ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, ςασ ενθμερϊνουμε ςχετικά με τθν επεξεργαςία των 
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ από το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ωσ Υπεφκυνο 
Επεξεργαςίασ. 
Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα (διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, αρικμόσ τθλεφϊνου 
επικοινωνίασ) αποτελοφν αντικείμενο επεξεργαςίασ από το ΥΠΑΙΘ και τθν εκάςτοτε ςχολικι 
μονάδα φοίτθςθσ των μακθτϊν κατ’ εντολι του. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ επικοινωνία 
των εκπαιδευτικϊν μαηί ςασ και ο ςυντονιςμόσ τθσ διαδικαςίασ τθσ παροχισ ςφγχρονθσ εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2020-2021 και εφόςον 
παραμζνει ο κίνδυνοσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19. 
Κατά τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (οι μακθτζσ/τριεσ) ειςάγετε ςτθν 
ειδικά παραμετροποιθμζνθ πλατφόρμα τθλεκπαίδευςθσ ςυνεργαηόμενου με το ΥΠΑΙΘ 
παρόχου υπθρεςιϊν πλθροφορικισ και διαδικτυακοφ χϊρου, κατ’ επιλογιν ςασ, όνομα ι 
όνομα χριςτθ, τα οποία μπορεί να είναι τυχαία- εικονικά, αποκλειςτικά προκειμζνου να 
καταςτεί τεχνικά δυνατι θ ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία μζςω τθσ ςχετικισ 
πλατφόρμασ τθλεδιαςκζψεων. Συςτινεται να ςυνδζεςτε μζςω λογιςμικοφ πλοιγθςθσ 
(browser) και όχι μζςω εφαρμογισ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι ςυλλζγονται μόνο τα 
ςυγκεκριμζνα προςωπικά ςασ δεδομζνα. 
Κατά τθ διάρκεια του διαδικτυακοφ μακιματοσ ςυλλζγονται μεταδεδομζνα, τα οποία 
παράγονται κατά τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ και είναι απαραίτθτα για τθ 
διάγνωςθ των τεχνικϊν ηθτθμάτων που ανακφπτουν και ςυνακόλουκα τθν τεχνικι υποςτιριξθ 
τθσ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ. Tα μεταδεδομζνα αυτά περιλαμβάνουν: α) τθ διεφκυνςθ IP, 
β) το αναγνωριςτικό "User Agent", γ) τον τφπο υλικοφ, δ) τον τφπο και τθν ζκδοςθ 
λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, ε) τθν ζκδοςθ διακομιςτι-πελάτθ, ςτ) τθ διεφκυνςθ Mac (κατά 
περίπτωςθ), η) τθν ζκδοςθ εφαρμογισ, θ) τισ υλοποιθκείςεσ ενζργειεσ (είςοδοσ, ζξοδοσ, κοκ), 
κ) τισ πλθροφορίεσ ςφςκεψθσ: i) τίτλοσ, ii) θμερομθνία και ϊρα, iii) ςυχνότθτα, iv) μζςθ και 
πραγματικι ςυχνότθτα, v) ποιότθτα, vi) ποςότθτα, vii) δραςτθριότθτα δικτφου και viii) 
ςυνδεςιμότθτα. 
Νομικι βάςθ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ εκπλιρωςθ κακικοντοσ που εκτελείται προσ το 
δθμόςιο ςυμφζρον (άρ. 6 §1 περ. εϋ ΓΚΠΔ), δθλαδι το δθμόςιο αγακό τθσ παροχισ 
εκπαίδευςθσ υπό καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςυνδυαςτικά με τθν εκπλιρωςθ ζννομθσ 
υποχρζωςθ του Υπευκφνου Επεξεργαςίασ (άρ. 6 §1 περ. γϋ ΓΚΠΔ), θ οποία προβλζπεται ςτο 
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αρ. 63 του Ν. 4686/2020. Ειδικά όςον αφορά ςτα μεταδεδομζνα, χρθςιμοποιοφνται 
περαιτζρω για ςκοποφσ αποκλειςτικά ερευνθτικοφσ ι/ και ςτατιςτικοφσ, αφοφ προθγουμζνωσ 
ανωνυμοποιθκοφν. Νομικι βάςθ τθσ εν λόγω επεξεργαςίασ είναι θ ςυμμόρφωςθ με ζννομθ 
υποχρζωςθ του Υπευκφνου Επεξεργαςίασ (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ), όπωσ αυτι τίκεται από 
τθ διάταξθ του αρ. 1 πδ 18/2018, δθλαδι θ διενζργεια ςτατιςτικϊν αναλφςεων-ερευνϊν ςτο 
πλαίςιο τθσ αποςτολισ του να αναπτφςςει και να αναβακμίηει ςυνεχϊσ τθν παιδεία. 
Τα προςωπικά δεδομζνα που χρθςιμοποιοφνται για να λειτουργιςει θ πλατφόρμα 
τθλεκπαίδευςθσ κα διαγραφοφν μετά τθ λιξθ των ζκτακτων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του 
κορωνοϊοφ COVID-19. Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα που είναι ιδθ αποκθκευμζνα ςτα 
ςυςτιματα του ΥΠΑΙΘ λόγω τθσ ιδιότθτάσ ςασ ωσ μακθτϊν ι γονζων/ κθδεμόνων κα 
διατθρθκοφν όπωσ ορίηεται ςτισ ςχετικζσ Πολιτικζσ του ΥΠΑΙΘ. Τα μεταδεδομζνα που 
δθμιουργοφνται διαγράφονται μετά τθ λιξθ των ζκτακτων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του 



κορωνοϊοφ COVID-19 κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ 2020-2021. 
Εφόςον ζχετε καταχωρίςει τα πραγματικά ςασ ςτοιχεία (διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου και ονοματεπϊνυμο) ςτθν πλατφόρμα τθλεκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε να μπορείτε 
να ταυτοποιθκείτε), μπορείτε να αςκιςετε το δικαίωμα πρόςβαςθσ, διόρκωςθσ, διαγραφισ, 
περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων και εναντίωςθσ ςτθν 
επεξεργαςία αυτϊν (μόνο όςον αφορά ςτα μεταδεδομζνα) με υποβολι αίτθςθσ ςτθ 
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr. Σε περίπτωςθ που κεωρείτε ότι 
δεν ικανοποιικθκε κάποιο αίτθμά ςασ, ζχετε το δικαίωμα να απευκυνκείτε ςτθν Αρχι 
Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κθφιςίασ αρ. 1-3, ΤΚ 
115 23, Ακινα, τθλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628. 
Για οποιοδιποτε ςχετικό ηιτθμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεφκυνο Προςταςίασ 
Δεδομζνων του ΥΠΑΙΘ (ΥΠΔ/DPO) ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: 
dpo@minedu.gov.gr. 
Υπενκυμίηεται ότι θ καταγραφι τθσ εικόνασ ι τθσ ομιλίασ άλλου προςϊπου κατά τθ διάρκεια 
των δικτυακϊν μακθμάτων είναι παράνομθ και επιςφρει αςτικζσ, ποινικζσ και διοικθτικζσ 
κυρϊςεισ.__ 


