
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

Σχετικά: Α. « άρθρο 9 της υπό στοιχεία ∆Ια/Γ.Π.οικ. 55254/2021 ΚΥΑ (Β’ 4187) 

ορίζεται η παρακολούθηση µαθηµάτων µε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. » 

 

Α. Προϋποθέσεις αποχής από την δια ζώσης διδασκαλία και ένταξης στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 

1.Η παρακολούθηση µαθηµάτων µέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι δυνατή 

στις εξής περιπτώσεις: 

α) σε µαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών που πάσχουν από τα κάτωθι 

σοβαρά υποκείµενα νοσήµατα, και εφόσον προσκοµισθούν στην σχολική µονάδα τα 

απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από δηµόσια δοµή 

υγείας, που τα αποδεικνύουν: 

1.Παιδιά µε αιµοδυναµικά σηµαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή 

µυοκαρδιοπάθεια 

2.Παιδιά µε χρόνια, σοβαρή πνευµονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση µε αναπνευστική 

ανεπάρκεια ή παιδιά µε σοβαρό και µη ελεγχόµενο άσθµα, σύµφωνα µε τη 

γνωµάτευση εξειδικευµένου κέντρου 

3.Παιδιά µε σύνθετα µεταβολικά νοσήµατα 

4.Παιδιά µε βαριές νευρολογικές/νευροµυικές παθήσεις (πχ. Νωτιαία µυϊκή ατροφία 

κ.λπ.) 

5.Παιδιά µε σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια 

6.Παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη), HIV 

λοίµωξη και CD4<500 

7.Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (pred- nisolone>20mg/µέρα) 

8.Παιδιά που λαµβάνουν χηµειοθεραπεία για κακοή- θεια ή µετά από οµόλογη 

µεταµόσχευση αιµοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6 µήνες 

από την ολοκλήρωσή της 

9.Παιδιά µετά από αλλογενή µεταµόσχευση αιµοποιητικών κυττάρων εάν έχουν 

παρέλθει λιγότεροι από 12 µήνες 



10.Παιδιά µετά από µεταµόσχευση συµπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει 

λιγότεροι από 24 µήνες 

11.Παιδιά µε δρεπανοκυτταρική αναιµία και ιστορικό εµφάνισης επιπλοκών καθώς 

και πολυµεταγγιζόµενα παιδιά που έχουν συν-νοσηρότητες 

β) σε µαθητές/τριες άνω των δώδεκα (12) ετών, οι οποίοι/ες ανήκουν στις παραπάνω 

κατηγορίες υποκείµενων νοσηµάτων, κατόπιν σχετικού αιτήµατος για ένταξη στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, ύστερα από σχετική γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού. 

Τα παραπάνω αιτήµατα εξετάζονται από αρµόδια Επιτροπή της παρ. 3 του 

παρόντος άρθρου και 

γ) σε µαθητές/τριες που συνοικούν µε άτοµο/άτοµα που πάσχει/πάσχουν από 

υποκείµενο νόσηµα που οδηγεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή, και ιδίως: 

1) άτοµα µε µεταµόσχευση συµπαγούς οργάνου που λαµβάνει δύο ή περισσότερα 

ανοσοκατασταλτικά φάρµακα, 2) άτοµα µε µεταµόσχευση µυελού των οστών το 

τελευταίο έτος ή που λαµβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρµακα, 3) 

άτοµα µε διάγνωση νεοπλασίας ή αιµατολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό 

χηµειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, 4) άτοµα µε σοβαρή νεφρική 

ανεπάρκεια (υποβολή σε αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική 

νόσος σταδίου) 5) άτοµα µε ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασµένης 

ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίµωξης µε CD4<200 κύτταρα ή που λαµβάνουν υψηλές 

δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρµακα λόγω 

φλεγµονωδών νοσηµάτων. 

Τα παραπάνω αιτήµατα εξετάζονται από αρµόδια Επιτροπή της παρ. 3 του 

παρόντος άρθρου. 

2.Εξαιρετικά για το σχολικό έτος 2021-2022 οι απουσίες των µαθητριών που 

κυοφορούν και δεν κάνουν χρήση του άρθρου 26 της υπό στοιχεία 79942/Γ∆4/21-5-

2019 υπουργικής απόφασης (Β' 2005), καταγράφονται αλλά δεν προσµετρώνται για 

τον χαρακτηρισµό της φοίτησης, µε απαραίτητη προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης από 

τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Στις µαθήτριες αυτές 

παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όσο διάστηµα βρίσκεται σε ισχύ 

η υπό στοιχεία 120126/Γ∆4/12-9-2020 υπουργική απόφαση (Β' 3882) και σύµφωνα 

µε τους όρους αυτής. 

3.α. H ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των µαθητών/τριών των περ. β και γ 

της παρ. 1 του παρόντος άρθρου γίνεται ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση ειδικής 



επιστηµονικής Επιτροπής, αποτελούµενης από τα πέντε (5) κάτωθι αναφερόµενα 

µέλη και τους αντίστοιχους αναπληρωµατικούς αυτών. 

2. ∆ιευκρινίσεις: Για τους µαθητές που εµπίπτουν στην περίπτωση α’ δεν απαιτείται 

απόφαση της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 111525/Γ∆4/9-9-2021, 

ΦΕΚ Β΄4187),  ενώ αντίθετα για τις περιπτώσεις β’ και γ’ απαιτείται απόφαση της ως 

άνω Επιτροπής, προκειµένου να ενταχθούν οι µαθητές/τριες στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

Οι κηδεµόνες ή οι ενήλικοι µαθητές που εντάσσονται στις περιπτώσεις β’ και 

γ΄ υποβάλλουν στον/στην ∆ιευθυντή/ντρια της σχολικής µονάδας µε κάθε πρόσφορο 

τρόπο έως την Παρασκευή 1-10-2021 τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

Ο/Η ∆ιευθυντής/ντρια πρωτοκολλεί µε εµπιστευτικό πρωτόκολλο την αίτηση- 

υπεύθυνη δήλωση και παραλαµβάνει σε σφραγισµένο φάκελο τα προβλεπόµενα 

στην προαναφερθείσα ΚΥΑ έγγραφα. Οι φάκελοι, οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν 

αριθµό εµπιστευτικού πρωτοκόλλου αίτησης και κωδικό της οικείας σχολικής 

µονάδας αποστέλλονται επί αποδείξει έως την Τετάρτη 6-10-2021 στην οικεία 

∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προκειµένου να 

διαβιβαστούν στην Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας έως τη ∆ευτέρα 11-10-

2021. 

 


