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          Λαμία, 13-05-2020
      Αρ. Πρωτ.:  535

           ΠΡΟΣ

Διευθυντές/-τριες Σχολικών 
Μονάδων Παιδαγωγικής

  Ευθύνης 
  Συντονιστή Εκπ/κού Έργου.  
  Στερεάς Ελλάδος κλ. ΠΕ01   
  Χαραλ. Ανδρεόπουλου 

ΚΟΙΝ.:

   - ΠΔΕ Στ. Ελλάδας
   
   - ΔΔΕ: Φθιώτιδας, 
     Βοιωτίας και Ευβοίας

ΘΕΜΑ:  Επαναλειτουργία των σχολείων Β/θμιας εκπ/σης

ΣΧΕΤ.:   1. Εγκύκλιος με Α.Π. 51958/ΓΔ4/07-05-2020 της Υφ. ΠΑΙΘ Κας Σοφ. Ζαχαράκη
2. Π.Δ 2018, αρθ. 52 § 3, (ι΄), περί εγκρίσεως Ωρολογίων Προγραμμάτων Β/θμιας
3. Ν. 4547/2018μ αρθ.. 5 § 4 περί αρμοδιοτήτων παιδ. ευθύνης Συντονιστών ΕΕ
4. Ν. 4636/2019, αρθ. 63 § 1 – 3, περί  “ζωντανής” εξ αποστάσεως διδασκαλίας

  

Αξιότιμοι/-ες κ.κ. Διευθυντές/-τριες, καλημέρα και καλή εβδομάδα! 

Χριστός Ανέστη!

Με την ευκαιρία της ήδη αρξαμένης κανονικής λειτουργίας της Γ΄ τάξεως των Λυκείων από
Δευτέρα,  11-05-2020  και  της  επικειμένης  επανενάρξεως  της  κανονικής  λειτουργίας  των
λοιπών λυκειακών (Β΄, Α΄ ) και των γυμνασιακών τάξεων από την ερχομένη Δευτέρα, 18-05-
2020, σας εύχομαι καλή δύναμη για την προσαρμογή στη νέα κανονικότητα της δια ζώσης
εκπαίδευσης,  “νέα” υπό την έννοια ότι η επάνοδος συνεχίζει να προϋποθέτει νέους όρους
και  κανόνες  στη  λειτουργία  των  σχολείων  για  τη  καταπολέμηση  της  πανδημίας  του
κορωνοϊού, συμφώνως με τα διαλαμβανόμενα εις το υπ΄ αριθμ. “1“ Σχετικό.

Δια της παρούσης, παρακαλώ οι Διευθυντές/-τριες των Λυκείων και των λυκειακών τάξεων
των Γυμνασίων να μου κοινοποιήσετε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της δια ζώσης διδασκαλίας
της Γ΄  Λυκείου του σχολείου σας που έχετε υποβάλει  στη οικεία Δ/νση Β/θμιας ώστε να
θεωρηθεί  και  καταχωρισθεί  στο  υπηρεσιακό αρχείο  των  σχολείων  της  παιδαγωγικής  μου
ευθύνης.
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Για το θέμα της εφαρμογής της “ζωντανής” (“live”) εξ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως αυτή
θεσμοθετείται  επί  τη βάσει  της ψηφισθείσης (ενσωματωθείσης στο άρθρο 63  § 1  του Ν.
4636/2019 και ήδη δημοσιευθείσης εις το ΦΕΚ [96, τ. Α΄/ 12-05-2020]) διατάξεως, παρακαλώ
να αναμείνετε  την  προβλεπομένη  (υπό  της  § 3  του  αυτού άρθρου)  έκδοση της  σχετικής
υπουργικής αποφάσεως με την οποία θα ορίζονται και ρυθµίζονται ο τρόπος και τα µέσα
τεχνολογίας που θα χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  ο
τρόπος  συµµετοχής  των  εκπαιδευτικών  και  των  µαθητών  σε  αυτήν,  οι  όροι  και  οι
προϋποθέσεις διενέργειας της διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν οργανωτικών ή/και
τεχνικών  µέτρων  προς  διασφάλιση  της  προστασίας  των  προσωπικών  δεδοµένων  των
συµµετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή. 

Τέλος, σας παρακαλώ, την Παρασκευή, 15-05-2020 στη 1 μ.μ. ή στις 6 το απόγευμα, κατά την
ευχέρεια ενός/-μιάς εκάστου/-ης Διευθυντή/-τριας,  να συμμετάσχετε σε  τηλεδιάσκεψη  με
θέματα:  τις  ενέργειες   για  την  επάνοδο  των  σχολείων  στη  κανονικότητα,  την  έκδοση
Ωρολογίων Προγραμμάτων δια ζώσης διδασκαλίας (εντός σχολείου, ή / αναμεταδόσεώς της
σπίτι για τους/-τις μαθητές/-τριες που έχουν αδυνατούν να προσέλθουν στο σχολείο, κλπ.)
και τη συζήτηση επί  ζητημάτων που τυχόν έχουν ανακύψει. 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και στο προσωπικό
μου δωμάτιο/ αίθουσα (personal room) [στο γνωστό σας σύνδεσμο / link]

Το πρωϊ της αυτής ημέρας  (09 π.μ. έως 10 π.μ.)  θα λάβετε μήνυμα (e-mail) υπενθυμίσεως.

-
                                                                                          Με εκτίμηση

                                                                           ΔΡ  ΧΑΡ.  ΑΝΔΡΕΌΠΟΥΛΟΣ                         

                                            Συντονιστής Ε.Ε. κλ. ΠΕ01
                                            ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

Oι κ.κ. Διευθυντές/-τριες
των σχολικών μονάδων:

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:

1.      Γυμνάσιο - Λ.Τ. Ν. Μοναστηρίου
2.      6ο Γυμνάσιο Λαμίας
3.      Εσπερινό ΓΕΛ Λαμίας
4.      Γυμνάσιο Δομοκού
5.      ΓΕΛ Δομοκού
6.      Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Λαμίας

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

7.      Γυμνάσιο Λ.Τ. Πύλης



8.      Γυμνάσιο Λ.Τ. Ασωπίας
9.      Γυμνάσιο Λ.Τ. Αγ. Γεωργίου
10.   4ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς
11.   Γυμνάσιο Αλιάρτου
12.   ΓΕΛ Αλιάρτου
13.   Γυμνάσιο Οινοφύτων
14.   Γυμνάσιο Αράχωβας
15.   ΓΕΛ Αράχωβας

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

16.   Γυμνάσιο Λ.Τ. Αγίας Άννας
17.   Γυμνάσιο Μαντουδίου
18.   ΓΕΛ Μαντουδίου


