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Πάτρα 16/03/2020 
 
ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
 
ασ ενθμερϊνουμε ότι με βάςει τισ Οδθγίεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ που μασ διαβιβάςτθκαν με το υπ. αρ. πρωτ. Φ8/37530/Δ4/13-03-2020 ζγγραφο 
του ΤΠ.Π.Θ., το Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρϊν κα πραγματοποιιςει ςε πρϊτθ φάςθ εξ αποςτάςεωσ 
διδακτικι υποςτιριξθ μακθτϊν/τριϊν τθσ Γϋ Λυκείου ςτα Πανελλαδικά εξεταηόμενα μακιματα. 
 
Η εξ αποςτάςεωσ διδακτικι υποςτιριξθ κα πραγματοποιθκεί είτε με ςφγχρονεσ, είτε με 
αςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, είτε ςυνδυαςτικά. 
 
Σο πρόγραμμα των διδαςκαλιϊν κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. 
 
Ο κάκε εκπαιδευτικόσ κα αποςτείλει το ςφνδεςμο τθσ προςωπικισ του ψθφιακισ τάξθσ ςτουσ 
μακθτζσ/τριεσ του μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ. Με αυτόν τον τρόπο, οι μακθτζσ /τριεσ 
μποροφν να ςυμμετζχουν ςε όλα τα μακιματα πατϊντασ απλϊσ τον αντίςτοιχο ςφνδεςμο, 
χωρίσ να απαιτείται θ δθμιουργία προςωπικοφ λογαριαςμοφ ςτθ ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα. 
 
Παρακαλοφμε να παρακολουκείτε τθν θλεκτρονικι ςασ διεφκυνςθ για τθ ςυνεχι ςασ 
ενθμζρωςθ. 
 
Ωςτόςο οφείλουμε να ςασ επιςθμάνουμε ότι με βάςει τισ Οδθγίεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ του ΤΠ.Π.Θ., τα παρακάτω: 
Κατ’ εφαρμογι του Νζου Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων 
2016/679 και του νόμου 4624/2019, κα κζλαμε) ςασ ενθμερϊνουμε ςχετικά με τθν 
επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςασ από το Ελλθνικό Δθμόςιο όπωσ εκπροςωπείται 
από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ωσ υπεφκυνο επεξεργαςίασ. Η θλεκτρονικι ςασ 
διεφκυνςθ (e-mail) αποτελεί αντικείμενο επεξεργαςίασ λόγω τθσ ιδιότθτά ςασ ωσ μακθτϊν 
ι/και γονζων ι κθδεμόνων και τθσ ςχζςθσ ςασ με το Ελλθνικό Δθμόςιο, είναι δε αναγκαία για 
τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν και υποχρεϊςεων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κατά τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ 
κατά τθν περίοδο εφαρμογισ των ζκτακτων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ 
Covid-19 και τθν απαγόρευςθ διδαςκαλίασ με φυςικι παρουςία. 
Ζχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωςθ για το κατά πόςον ι όχι προςωπικά δεδομζνα που ςασ 
αφοροφν υφίςτανται επεξεργαςία. ε περίπτωςθ που τα προςωπικά ςασ δεδομζνα υφίςτανται 
επεξεργαςία, ζχετε το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα, λιψθσ αντιγράφου 
αυτϊν, διόρκωςθσ ανακριβειϊν, ςυμπλιρωςθσ ελλιπϊν προςωπικϊν δεδομζνων, διαγραφισ 
προςωπικϊν δεδομζνων, διακοπισ τθσ επεξεργαςίασ τουσ, λιψθσ τουσ ςε δομθμζνθ, κοινϊσ 
χρθςιμοποιοφμενθ και αναγνωρίςιμθ από μθχανιματα μορφι, διαβίβαςισ τουσ ςε άλλον 
υπεφκυνο επεξεργαςίασ, χωρίσ αντίρρθςθ από το Ελλθνικό Δθμόςιο, διαβίβαςισ τουσ από το 
Ελλθνικό Δθμόςιο ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ, εφόςον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, 
υποβολισ καταγγελίασ ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, αντίταξθσ 
ανά πάςα ςτιγμι ςτθν επεξεργαςία τουσ, αντίταξθσ ανά πάςα ςτιγμι ςτθν επεξεργαςία τουσ 
για ςκοποφσ εμπορικισ προϊκθςθσ. 
Για οποιαδιποτε απορία ζχετε ςε ςχζςθ με τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων 
από το Ελλθνικό Δθμόςιο ι/και τα ςχετικά δικαιϊματά ςασ, παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ (e-
mail επικοινωνίασ gengram.abe@minedu.gov.gr). 


