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Ανακοίνυζη 
 

Σο Τποςπγείο Παιδείαρ, με ηο ςπ’ απιθμόν Φ.478.6/74/43904/Α2/07-04-2020 έγγπαθό ηος «Τπνβνιή 

αλαγθώλ εμνπιηζκνύ θνξεηώλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ» και με ηον σαπακηηπιζμό «Εμαηξεηηθά 

επείγνλ», πποηίθεηαι να πποβεί ζηην ππομήθεια και παποσή εξοπλιζμού θοπηηών ηλεκηπονικών 

ζςζκεςών (laptop και tablet) ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ, πποκειμένος λα αμηνπνηεζεί από εθπαηδεπηηθνύο 

ή/θαη καζεηέο, λαμβάνονηαρ ςπότη ηα κπιηήπια και ηιρ ιδιαίηεπερ ανάγκερ ηηρ κάθε ζσολικήρ μονάδαρ, 

θέηονηαρ, πηεζηηθά, ηην Πέκπηε 09/04/2020 θαη ώξα 12.00 (οποία βιαζύνη!!!) υρ καηαληκηική 

ημεπομηνία ηηρ ζσεηικήρ διαδικαζίαρ, με ηην επιζήμανζη όηι ε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο είλαη 

επηηαθηηθή, δεδνκέλνπ όηη ε όιε δηαδηθαζία πξέπεη λα νινθιεξσζεί άκεζα. εκεηώλεηαη, κάιηζηα, 

όηη ε κε ππνβνιή ησλ αλαγθώλ, εληόο ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζεζκίαο, ζπλεπάγεηαη ηε κε 

ζπκκεηνρή ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

Είναι απαπάδεκηο να ηίθενηαι ηέηοιερ αζθςκηικέρ πποθεζμίερ, με ηη μοπθή ηελεζίγπαθος, για ηη 

ζςγκένηπυζη ηόζυν ζημανηικών ζηοισείυν ζε ηόζο μικπό σπονικό διάζηημα.  

Έσοςμε, εξαπσήρ, επιζημάνει ηιρ δςζκολίερ ηος όλος εγσειπήμαηορ. Η ηζόηηκε πξόζβαζε όισλ ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ πνπ ππάξρνπλ 

ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, σο επηθνπξηθήο-ππνζηεξηθηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ. 

Εάν δεν ςπάπσει ανάλογη δςναηόηηηα για ηην θάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ πος αθοπούν ηην εξ 

αποζηάζευρ εκπαίδεςζη, θάηη πνπ ζεσξνύκε όηη έπξεπε, ήδε, λα έρεη μεπεξαζηεί, θα ππέπει να δοθεί 

παπάηαζη, έηζι ώζηε η ζςγκεκπιμένη διαδικαζία να ππαγμαηοποιηθεί με ενιαία κπιηήπια για όλερ ηιρ 

ζσολικέρ μονάδερ, λαμβάνονηαρ ςπότη κπιηήπια πος και η ίδια η εγκύκλιορ ηος Τ.ΠΑΘ.Θ. θέηει (π.σ. 
πεπιοσέρ με σαμηλό καηά κεθαλήν ΑΕΠ, απομακπςζμένερ πεπιοσέρ, οικογένειερ πος λόγυ ηηρ 

οικονομικήρ κπίζηρ ηηρ σώπαρ μαρ δεν έσοςν ηη δςναηόηηηα να ζςμμεηέσοςν ζε εξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη λόγυ έλλειτηρ βαζικού εξοπλιζμού, οικογένειερ πος δεν διαθέηοςν ηον απαιηούμενο απιθμό 

ηλεκηπονικών ζςζκεςών για ηα μέλη ηοςρ λόγυ σαμηλού ειζοδήμαηορ, ηηλεπγαζία γονέυν, οικογένειερ 

με παιδιά ζε όλερ ηιρ βαθμίδερ ηηρ εκπαίδεςζηρ κλπ).  
ε πεξίπησζε κε θάιπςεο όισλ ησλ αλαγθώλ οι ελλείτειρ δεν ππέπει να διαπιζηώνονηαι από 

ηον/ηην  Διεςθςνηή/νηπια, για πποθανείρ λόγοςρ, και ηο Τποςπγείο Παιδείαρ ππέπει να αναλάβει ηιρ 

εςθύνερ πος ηος αναλογούν για ηην επιηςσή έκβαζη ηος εγσειπήμαηορ. 

Σέινο, κε ηελ παξαδνρή όηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ηε δηα δώζεο εθπαίδεπζε νύηε λα θαιύςεη ηε δηδαθηέα ύιε θαινύκε ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο λα θξνληίζεη, άκεζα θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο, γηα ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο όισλ ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζε θνξεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, θαζώο θαη ηε 

δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηνπο ζην δηαδίθηπν.  
 

    Για ηο Δ.. 
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