
 1 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

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 Διευθυντές 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). 

 

 

Το Υπουργείο θα συνεχίσει να διερευνά και άλλες μεθόδους και εργαλεία εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης για τη βέλτιστη παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας στους 

μαθητές. Η επιλογή των εκάστοτε μεθόδων και εργαλείων γίνεται με γνώμονα ιδίως 

τις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές τους, και ειδικότερα την ασφάλεια, την 

τεχνική δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης του μέγιστου αριθμού χρηστών και 

το φιλικό περιβάλλον εγκατάστασης και χρήσης, καθώς και την εμπειρία από την 

επιτυχή εφαρμογή τους – για ανάλογο σκοπό και σε αντίστοιχη κλίμακα – σε άλλες 

χώρες.   
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

*Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες οδηγίες για τα Γυμνάσια και τα Δημοτικά σχολεία της 

χώρας. 

 

Γενικά:  

Αναφορικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Υπουργείο θα διαθέσει σε 

όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα 

για την πραγματοποίηση μαθημάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης, από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές τους.  

 

Η πιλοτική εφαρμογή συνεχίζεται σε 20 νομούς, όπως αναφέρονται στον πίνακα 

αποδεκτών του διαβιβαστικού εγγράφου, αύριο Πέμπτη 19 Μαρτίου για τη Γ΄ 

Λυκείου, που έχει προτεραιοποιηθεί λόγω των επερχόμενων Πανελλαδικών 

Εξετάσεων και θα ακολουθήσουν οι λοιπές τάξεις. Στόχος δεν είναι η κάλυψη της 

διδακτέας ύλης, αλλά η συνέχιση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

 

Επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας είναι να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία σε κάθε 

σχολική μονάδα, έτσι ώστε να προσαρμόσει την παρεχόμενη δυνατότητα εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας στις υφιστάμενες ανάγκες της. Για το λόγο αυτό οι 

Διευθυντές/ντριες των σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα 

διαμορφώνουν το πρόγραμμα για κάθε σχολική τάξη. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού 

Έργου θα συμβάλλουν με τη σειρά τους στην παιδαγωγική υποστήριξη του 

εγχειρήματος. 

 

Συγκεκριμένα: 
Ο/η Διευθυντής/ντρια όλων των τύπων Λυκείου θα οριστεί υπεύθυνος ομάδας 

υποστήριξης, η οποία θα αποτελείται από τον ίδιο και από τουλάχιστον έναν 

εκπαιδευτικό με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. εκπαιδευτικός 

Πληροφορικής ΠΕ86, επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ κτλ.), για να προσφέρει 

υποστήριξη στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου (πρώτη γραμμή 

υποστήριξης).  

 

Η ομάδα υποστήριξης, καθώς και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του σχολείου, θα 

λάβουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email): 

 Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με την επιλογή Activate (ατομικός 

σύνδεσμος (link) εγκατάστασης) της εφαρμογής Webex Meetings ο 

οποίος θα σταλεί από την ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ 

(ηλεκτρονική διεύθυνση webex_comm@webex.com). 

 Σαφείς οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης από το 

gengram.abe@minedu.gov.gr. 

 

Ακολουθώντας τις οδηγίες, ο κάθε εκπαιδευτικός ολοκληρώνει την εγκατάσταση της 

εφαρμογής και αποκτά την ατομική του ψηφιακή τάξη διδασκαλίας. Αυτή η ψηφιακή 

τάξη αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό, προσωπικό σύνδεσμο του κάθε εκπαιδευτικού. 

Σημειώνεται ότι αυτός ο σύνδεσμος θα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και με αυτόν ο εκπαιδευτικός θα προγραμματίζει με τους 

μαθητές του το κάθε μάθημα. 

mailto:webex_comm@webex.com
mailto:gengram.abe@minedu.gov.gr
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Σας παρακαλούμε να περιμένετε την αποστολή του συνδέσμου από την ψηφιακή 

πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ (ηλεκτρονική διεύθυνση webex_comm@webex.com) 

στην προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση και να μην προσπαθήσετε μόνοι 

σας να δημιουργήσετε δωρεάν λογαριασμό (free account) στην ιστοσελίδα της 

Cisco Webex (είτε Webex Meetings, είτε Webex Teams). 

 

Στη συνέχεια, ο/η Διευθυντής/ντρια αναλαμβάνει να συντονίσει την επικοινωνία του 

κάθε εκπαιδευτικού με τους μαθητές του, μετά από ενημέρωση των γονέων και 

κηδεμόνων (βλ. φόρμα ενημέρωσης παρακάτω). Ο/η εκπαιδευτικός, με τη σειρά του, 

αποστέλλει το σύνδεσμο της προσωπικής του ψηφιακής τάξης στους μαθητές του 

μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν να 

συμμετέχουν σε όλα τα μαθήματα πατώντας απλώς τον αντίστοιχο σύνδεσμο, χωρίς 

να απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στη συγκεκριμένη 

πλατφόρμα. 

 

Τέλος, για λόγους ασφαλείας, συνιστάται το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι σύνδεσμοι 

να μην κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να ανταλλάσσονται μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή chat. 

 

Πρώτο βήμα:  

Α. Έναρξη Εφαρμογής: Πέμπτη 19 Μαρτίου, ξεκινάει η πιλοτική εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας στους 20 νομούς, Βοιωτίας Γρεβενών, Εύβοιας, Ημαθίας, 

Καβάλας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λευκάδας, Μαγνησίας, 

Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Τρικάλων, Φλώρινας, Φωκίδας, 

Χαλκιδικής, Χανίων. Ο σύνδεσμος εγκατάστασης και οι οδηγίες αποστέλλονται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση των μελών της ομάδας υποστήριξης έως 10.00 π.μ. Θα δοθεί 

εύλογος χρόνος ενεργοποίησης των λογαριασμών σύμφωνα με τις οδηγίες, για την 

εξοικείωση με το περιβάλλον της πλατφόρμας. 

 

Β. Πρώτη Τηλεδιάσκεψη Κεντρικής Ομάδας Τηλεκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ με 

Ομάδες Υποστήριξης: Πέμπτη 19 Μαρτίου και ώρα για την οποία θα 

ενημερωθείτε νωρίς το πρωί θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των ομάδων 

υποστήριξης των σχολείων από την Κεντρική Ομάδα Τηλεκπαίδευσης του 

Υπουργείου, για την οποία θα αποσταλεί δεύτερος σύνδεσμος από το 

gengram.abe@minedu.gov.gr. Στόχος είναι η περαιτέρω κατανόηση της διαδικασίας, 

έτσι ώστε από Παρασκευή 20 Μαρτίου να ξεκινήσει η άμεση εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης στις περιοχές αυτές, αφού λάβουν και οι υπόλοιποι 

εκπαιδευτικοί ατομικό σύνδεσμο και οδηγίες εγκατάστασης.    

 

Γ. Κέντρο Εξυπηρέτησης (Help Desk): Στις περιπτώσεις που οι ομάδες 

υποστήριξης αδυνατούν να επιλύσουν κάποιο ζήτημα, μπορούν να επικοινωνούν με 

το Κέντρο Εξυπηρέτησης της Κεντρικής Ομάδας Τηλεκπαίδευσης (Κ.Ο.Τ.) του 

ΥΠΑΙΘ είτε μέσω του email cst@minedu.gov.gr, είτε της τηλεφωνικής γραμμής 210-

3443949 (8πμ-8μμ).  

 

Δεύτερο βήμα:  

Από Παρασκευή 20 Μαρτίου και σταδιακά, θα αποστέλλονται με τον ίδιο τρόπο 

σύνδεσμοι και οδηγίες στα υπόλοιπα Λύκεια της χώρας.  

 

mailto:webex_comm@webex.com
mailto:cst@minedu.gov.gr
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Καθ’ όλη την επόμενη εβδομάδα, σταδιακά ανά νομό, θα δημιουργούνται ομάδες 

υποστήριξης σε κάθε Λύκειο με την ανάλογη διαδικασία. Οι ομάδες αυτές, με τη 

σειρά τους, θα καθοδηγούν και θα διευκολύνουν τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

στην εγκατάσταση και χρήση της ψηφιακής τους τάξης.  

 

Επισημάνσεις:  
1) Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για τη συνεχή 

ενημέρωσή σας.  

 

2) 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 (ονοματεπώνυμο, e-mail) αποτελούν 

αντικείμενο επεξεργασίας λόγω της ιδιότητά σας ως Διευθυντών, Υποδιευθυντών 

Σχολικών Μονάδων και νομίμων αναπληρωτών τους καθώς και ως εκπαιδευτικών 

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. Τα ως 

άνω δεδομένα θα κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, 

αποκλειστικά και μόνο 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.  

 

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. 

 

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). 

 

3) Ο Διευθυντής αναλαμβάνει να ενημερώσει όλους τους γονείς/κηδεμόνες και 

μαθητές σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά 

για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κοινοποιώντας τους την παρακάτω 

ενημέρωση:  
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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 

γονεών 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 χρονικό 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. 

 

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). 


