
                                       ΠΑΡΟΥΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

ύμθωνα με ηην ςπ. Απιθμ. 111525/ΓΓ4 Τποςπγική Απόθαζη οι ζσολικέρ μονάδερ Ππωηοβάθμιαρ και 

Γεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ςποσπεούνηαι να παπέσοςν ζύγσπονη εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη ζε 

μαθηηέρ πος αδςναηούν να παπακολοςθήζοςν με θςζική παποςζία ηην  εκπαιδεςηική διαδικαζία και 

ζςγκεκπιμένα: 

 

Α. ε μαθηηέρ/ηπιερ ηλικίαρ κάηω ηων δώδεκα (12) εηών πος πάζσοςν από ηα κάηωθι ζοβαπά 

ςποκείμενα νοζήμαηα και ειδικόηεπα: 

1. Μαζεηέο/ηξηεο κε αηκνδπλακηθά ζεκαληηθή ζπγγελή θαξδηνπάζεηα ή γλσζηή κπνθαξδηνπάζεηα, 

2. Μαζεηέο/ηξηεο κε ρξφληα, ζνβαξή πλεπκνλνπάζεηα, φπσο θπζηηθή ίλσζε κε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ή 

καζεηέο/ηξηεο κε ζνβαξφ θαη κε ειεγρφκελν άζζκα, ζχκθσλα κε ηε γλσκάηεπζε εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ, 

3. Μαζεηέο/ηξηεο κε ζχλζεηα κεηαβνιηθά λνζήκαηα, 

4. Μαζεηέο/ηξηεο κε βαξηέο λεπξνινγηθέο/λεπξνκπηθέο παζήζεηο (πρ. λσηηαία κπτθή αηξνθία θ.ιπ.), 

5. Μαζεηέο/ηξηεο κε ζνβαξή ρξφληα λεθξηθή λφζν ή λεθξηθή αλεπάξθεηα, 

6. Μαζεηέο/ηξηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξή αλνζνθαηαζηνιή (ζπγγελή ή επίθηεηε), HIV ινίκσμε θαη 

CD4<500, 

7. Μαζεηέο/ηξηεο ππφ ρξφληα θνξηηδνλνζεξαπεία (prednisolone>20mg/κέξα), 

8. Μαζεηέο/ηξηεο πνπ ιακβάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία γηα θαθνήζεηα ή κεηά απφ νκφινγε κεηακφζρεπζε 

αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ εάλ έρνπλ παξέιζεη ιηγφηεξν απφ έμη (6) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο, 

9. Μαζεηέο/ηξηεο κεηά απφ αιινγελή κεηακφζρεπζε αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ εάλ έρνπλ παξέιζεη ιηγφηεξνη 

απφ δψδεθα (12) κήλεο, 

10. Μαζεηέο/ηξηεο κεηά απφ κεηακφζρεπζε ζπκπαγνχο νξγάλνπ εάλ έρνπλ παξέιζεη ιηγφηεξνη απφ είθνζη 

ηέζζεξηο (24) κήλεο, 

11. Μαζεηέο/ηξηεο κε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη ηζηνξηθφ εκθάληζεο επηπινθψλ θαζψο θαη 

πνιπκεηαγγηδφκελα καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ζπλλνζεξφηεηεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνζθνκίδνληαη 

ζηελ ζρνιηθή κνλάδα ηα απαξαίηεηα ηαηξηθά δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηα δνκή 

πγείαο. 

 

 

 

Β. ε μαθηηέρ/ηπιερ πος ζςνοικούν με άηομο/άηομα πος πάζσει/πάζσοςν από ςποκείμενο νόζημα πος 

οδηγεί ζε ζοβαπή ανοζοκαηαζηολή, και ειδικόηεπα: 

1. Άηνκα κε κεηακφζρεπζε ζπκπαγνχο νξγάλνπ πνπ ιακβάλεη δχν ή πεξηζζφηεξα αλνζνθαηαζηαιηηθά 

θάξκαθα, 

2. Άηνκα κε κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ ην ηειεπηαίν έηνο ή πνπ ιακβάλεη δχν ή πεξηζζφηεξα αλν- 

ζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα, 

3. Άηνκα κε δηάγλσζε λενπιαζίαο ή αηκαηνινγηθήο θαθνήζεηαο πνπ βξίζθεηαη ππφ ρεκεηνζεξαπεία ή 

αθηηλνζεξαπεία ή αλνζνζεξαπεία, 

4. Άηνκα κε ζνβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα (ππνβνιή ζε αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλατθή θάζαξζε, ρξφληα 

λεθξηθή λφζνο ζηαδίνπ), 

5. Άηνκα κε αλνζνθαηαζηνιή ιφγσ βαξηάο ζπλδπαζκέλεο αλνζναλεπάξθεηαο, HIV ινίκσμεο κε CD4<200 

θχηηαξα ή πνπ ιακβάλνπλ πςειέο δφζεηο θνξηηθνεηδψλ ή δχν ή πεξηζζφηεξα αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα 

ιφγσ θιεγκνλσδψλ λνζεκάησλ. 

Τα παξαπάλσ αηηήκαηα εμεηάδνληαη απφ αξκφδηα Επηηξνπή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ππφ ζηνηρεία Δ1α/ 

ΠΓ.νηθ. 55254/09-09-2021 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β' 4187). 


