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Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ανταποκρινόµενο στις εξελίξεις και 
στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δοµών για την ανάσχεση της 
µετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν 
την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών και 
µαθητών.  
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να 
διατηρήσουν οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί µας την επαφή τους µε την 
εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα 
µας - χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, 
ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ξεκινάµε ένα µεγάλο εγχείρηµα, για 
την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συµβολή όλων των 
παραγόντων της εκπαίδευσης.  
Στο πλαίσιο της αυτονοµίας και της µεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών 
µονάδων, οι ∆ιευθυντές των σχολείων διαµορφώνουν το πρόγραµµα της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας. 
Η διαδικασία θα υλοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό είτε µε σύγχρονες, είτε 
µε ασύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά:  
 Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και µετάδοση 
µαθήµατος σε πραγµατικό χρόνο από εκπαιδευτικό, µέσω διαδικτυακής 
πλατφόρµας, σε µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν 
ζωντανά µέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρµα µπορεί κανείς 
να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.  

 Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η µαθητής/-τρια 
συνεργάζεται µε τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία 
παράδοσης του µαθήµατος ή δηµιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, 
έχοντας πρόσβαση σε µαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραµµα µελέτης µέσω 
διαδικτύου (σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες ή πλατφόρµες που παρέχει το 
Υπουργείο).  
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Κατ’ εφαρµογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων 2016/679 και του νόµου 4624/2019), σας ενηµερώνουµε σχετικά 
µε την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σας από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο 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 γονεών ή κηδεµόνων και της σχέσης σας µε το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων 



του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 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/-τριών 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 ∆ηµόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, 
υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγµή στην επεξεργασία τους για σκοπούς 
εµπορικής προώθησης.  
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση µε την επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδοµένων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώµατά σας, 
παραµένουµε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr). 


