
Άρθρο 9 του ΦΕΚ 4187 τ.Β’ 10-09-2021 

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: 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

άνω των δώδεκα (12) ετών, οι οποίοι/ες ανήκουν στις παρακάτω 

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:  

1. αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή 

μυοκαρδιοπάθεια 

2. χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με 

αναπνευστική ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο 

άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου 

3. σύνθετα μεταβολικά νοσήματα 

4. βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθήσεις (πχ. Νωτιαία μυϊκή 

ατροφία κ.λπ.) 

5. σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια 

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

λοίμωξη και CD4<500 

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

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

μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο 

από 6 μήνες από την ολοκλήρωσή της 

9. από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν 

παρέλθει λιγότεροι από 12 μήνες 

10. από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει 

λιγότεροι από 24 μήνες 



11. με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ιστορικό εμφάνισης επιπλοκών 

καθώς και πολυμεταγγιζόμενα παιδιά που έχουν συν-νοσηρότητες 

ΣΥΝΟΙΚΟΥΝΤΕΣ 

2. 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/ΓΔ4/21-5-2019 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/ΓΔ4/12-9-

2020 υπουργική απόφαση (Β' 3882) και σύμφωνα με τους όρους 

αυτής. 

στ. Οι παραπάνω μαθητές/τριες, μέχρι την έκδοση των 

αποτελεσμάτων της προαναφερθείσας Επιτροπής, εντάσσονται 

υποχρεωτικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=120126

