
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 

Το πλαίσιο λειτουργίας της Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και της 
πλατφόρμας Webex που διατίθεται προς χρήση από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων καθορίζεται από την ΚΥΑ με Αριθμ. 120126/ΓΔ4 - ΦΕΚ 
3882/2020/12-09-2020 και τις τροποποιήσεις του, όπως αυτές περιγράφονται στην 
ΚΥΑ 131451/ΓΔ4 - ΦΕΚ 4264/Β/30-9-2020. Σύμφωνα με αυτή, ισχύουν τα κάτωθι: 

 Ο μαθητής/τρια μπορεί να συνδεθεί στην ψηφιακή τάξη μέσω υπολογιστή, 
ταμπλέτας, κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου. 

 Για τον έλεγχο πρόσβασης, οι τάξεις είναι κλειδωμένες και οι μαθητές/τριες 
περιμένουν στην αίθουσα αναμονής ώσπου να τους επιτραπεί η συμμετοχή. Ο 
εκπαιδευτικός καλείται να εγκρίνει την είσοδο κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά και 
να επιβεβαιώσει την παρουσία του στο παρουσιολόγιο του τμήματος. Η 
συμμετοχή των μαθητών/τριών συνεπώς θα πρέπει να είναι επώνυμη (προσοχή 
να γράφει ο μαθητής πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα). Μόνο τα αδέλφια 
που φοιτούν στο ίδιο τμήμα έχουν το δικαίωμα να συνδεθούν με ένα 
λογαριασμό. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκπαιδευτικός και μαθητής/τρια έχουν τη 
δυνατότητα να απενεργοποιούν και να επανενεργοποιούν την μετάδοση του ήχου 
ή/και της εικόνας τους. Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχου ή εικόνας από 
μαθητή θα πρέπει να γίνεται μόνον κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα. 

 Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να 
ανταποκρίνονται σε καθήκοντα που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους 
(π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να 
ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο chat), ώστε να 
εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση. 

 Ο εκπαιδευτικός έχει, κατά την κρίση του, τη δυνατότητα διακοπής μετάδοσης 
ήχου (σίγαση) από μαθητή/τρια, ή /και αποβολής του από την ψηφιακή τάξη. 
Στην περίπτωση αυτή διατηρεί το δικαίωμα να καταχωρήσει ωριαία απουσία στο 
μαθητή, σύμφωνα με όσα ισχύουν και στη δια ζώσης διδασκαλία.  

 Μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως 
δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα 
σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία 
για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.  

 Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό και προσμετράται στο γενικό 
σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/τρια κατά τη διάρκεια 
του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής 
του/της. 

 Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του 
ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση 



του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης 
ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους 
μαθητές/τριες. Αποδέκτης του περιεχομένου συνεπώς απαγορεύεται να είναι 
οποιοσδήποτε άλλος πλην των μαθητών/τριών του εκάστοτε τμήματος (π.χ. 
γονέας, κηδεμόνας, μαθητής άλλου τμήματος, αδέλφια ή φίλοι μαθητών, τρίτα 
πρόσωπα που σχετίζονται με μαθητή ή εκπαιδευτικό). Η πλατφόρμα από το 
σχεδιασμό της και την παραμετροποίηση που πραγματοποιήθηκε για το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποκλείει τέτοιου είδους καταγραφή. 
Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής με οποιοδήποτε μέσο επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019.  

 Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται κατά την πρώτη ώρα κάθε ψηφιακής τάξης από 
τον εκπαιδευτικό, για τους κανόνες και όρους ορθής συμπεριφοράς που οφείλει 
να τηρεί ο μαθητής/τρια στην ψηφιακή τάξη, σύμφωνα και με τις σχετικές 
οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για οποιαδήποτε 
παραβίαση των κανόνων που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός ακολουθούνται οι 
διαδικασίες που προβλέπονται και για τη δια ζώσης διδασκαλία. 


