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Διεφθυνςη : Σζρμα ιςμάνογλου ΠΡΟ: - ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ (Ζδρεσ 

τουσ) 

- ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ (Ζδρεσ 

τουσ) 

 Πόλη : 69133 Κομοτθνι                                                                                                                   

 Πληροφορίεσ : Μουςχάκθ Γεκςθμανι  

 Σηλζφωνο : 2531083530  

 Fax : 2531083555  

 Email : pdeamthr@sch.gr  

Θζμα: «Τποβολή αναγκών εξοπλιςμοφ φορητών ηλεκτρονικών ςυςκευών.» 

 Σο Τ.ΠΑΙ.Θ. προτίκεται να προβεί ςτθν προμικεια και παροχι εξοπλιςμοφ φορθτϊν θλεκτρονικϊν 

ςυςκευϊν (laptop και tablet) ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, προκειμζνου να 

αξιοποιθκεί από εκπαιδευτικοφσ ι/και μακθτζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα κριτιρια και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ 

τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ.  

τόχοσ είναι:  

α) να υποςτθριχκεί άμεςα θ εκπαιδευτικι διαδικαςία, τόςο κατά τθν περίοδο αναςτολισ λειτουργίασ των 

ςχολικϊν μονάδων για τθν αποφυγι και τον περιοριςμό τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ όςο και μετζπειτα ςτθν 

ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ για τθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων, για τθν 

ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ και για τθν 

υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ και των νζων μορφϊν μάκθςθσ.  

β) να υπάρχει ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία από όλουσ αφοφ πολλοί εκπαιδευτικοί και 

μακθτζσ (ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ) είτε ςε περιοχζσ με χαμθλό κατά κεφαλιν ΑΕΠ, είτε ςε 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, είτε λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ τθσ χϊρασ μασ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να 

ςυμμετζχουν ςε εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ λόγω ζλλειψθσ βαςικοφ εξοπλιςμοφ. Σθν κατάςταςθ αυτι 

επιβαρφνει περαιτζρω το γεγονόσ ότι αρκετζσ οικογζνειεσ δεν διακζτουν επαρκι αρικμό θλεκτρονικϊν 

ςυςκευϊν για χριςθ ςτο διαδίκτυο (π.χ. λόγω χαμθλοφ ειςοδιματοσ, πολφτεκνεσ οικογζνειεσ, τθλεργαςία 

γονζων/κθδεμόνων) 2  

Προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν οι αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω, 

παρακαλοφμε όπωσ μεριμνιςετε άμεςα για τθν καταγραφι των αναγκϊν τθσ ανωτζρω δράςθσ ςε επίπεδο 

ςχολικισ μονάδασ και να μασ αποςτείλετε τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ζωσ 

αφριο Σετάρτη 08-04-2020 και ώρα 02:00 μ.μ.. Η καταγραφι κα γίνει αυςτθρά με τθ χριςθ (ςυμπλιρωςθ) 

τθσ ςυνθμμζνθσ φόρμασ ςε μορφι excel.  
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Η τήρηςη τησ ανωτζρω προθεςμίασ είναι επιτακτική, δεδομζνου ότι η όλη διαδικαςία πρζπει να 

ολοκληρωθεί άμεςα. ημειώνεται ότι η μη υποβολή των αναγκών εντόσ τησ προαναφερθείςασ προθεςμίασ 

ςυνεπάγεται τη μη ςυμμετοχή ςασ ςτην πράξη. 
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