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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, κε ηελ ππ’ αξηζκόλ Φ.478.6/74/43904/Α2/07-04-2020 εγθύθιηό ηνπ 

«Τπνβνιή αλαγθώλ εμνπιηζκνύ θνξεηώλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ» θαη κε ηνλ 

ραξαθηεξηζκό «Εμαηξεηηθά επείγνλ», εθδήισζε ηελ πξόζεζε λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα θαη 

παξνρή εμνπιηζκνύ θνξεηώλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηεζεί από εθπαηδεπηηθνύο ή/θαη καζεηέο, ζέηνληαο, πηεζηηθά, ηελ Πέκπηε 09/04/2020 

σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ επηζήκαλζε όηη ε ηήξεζε ηεο 

πξνζεζκίαο είλαη επηηαθηηθή, γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πξέπεη λα νινθιεξσζεί 

άκεζα. 
 

Δύν εκέξεο κεηά, θαη ελώ, ήδε, είραλ ζηαιεί ηα ζρεηηθά ζηνηρεία από ηνπο/ηηο 

Δηεπζπληέο/ληξηεο, ζύκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, κε λέα 

εγθύθιην, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ Φ.478.6/75/44420/Α2/09-04-2020, ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, πξνθαιώληαο αλαζηάησζε θαη ζύγρπζε, δηεπθξηλίδεη όηη ε θαηαγξαθή 

αλαγθώλ εμνπιηζκνύ θνξεηώλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ/ζπζθεπώλ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν ζε ειιείςεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη επ’ νπδελί θπζηθώλ πξνζώπσλ (εθπαηδεπηηθώλ 

ή καζεηώλ), όηη ζρεηίδεηαη κε πξόγξακκα ΕΠΑ, πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο 

βειηίσζεο ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ (!!!) θαη δεηά λα απνζηαινύλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία εληόο ηεο 

ίδηαο εκέξαο! 
 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο πξέπεη, αληί λα θνκπνξξεκνλεί γηα ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνύλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, λα ζηακαηήζεη λα θαιιηεξγεί θξνύδεο ειπίδεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα (καζεηέο/ηξηεο, εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο) ζρεηηθά κε ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ, λα αθήζεη θαηά κέξνο αληηθάζεηο, παιηλσδίεο, 

επηθνηλσληαθνύο ηαθηηθηζκνύο θαη λα θξνληίζεη, άκεζα θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο, γηα ηε 

δπλαηόηεηα πξόζβαζεο όισλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζε 

θνξεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν, εμαζθαιίδνληαο, 

κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε όισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
 

  

   Γηα ην Δ.. 
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Η Γ. Γξακκαηέαο 
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