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ΔΕΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ 
 

  Η απόθαζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα επαλαιεηηνπξγία εηδηθά ησλ Γπκλαζίσλ θαζώο θαη ηεο 

Α΄θαη Β΄Λπθείνπ, είλαη κία απόθαζε κε κεγάιν θαη αρξείαζην πγεηνλνκηθό ξίζθν, πνπ 

δελ δηαζθαιίδεη ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ. 

 

  Η απόθαζε γηα ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ ζηεξίρηεθε ζηελ επηζηεκνληθή άπνςε όηη ε 

αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε κείσζε δηάδνζεο 

ηεο παλδεκίαο, δηαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ρξόλν γηα ηελ αλαθάιπςε θαξκάθνπ ή 

εκβνιίνπ θαηαπνιέκεζεο ηεο αζζέλεηαο. 

   Όκσο κε απνξία βιέπνπκε ζήκεξα, πσο απηά ηα επηρεηξήκαηα δελ ηζρύνπλ πιένλ, ελώ 

εθηόο από ηελ δηάζηαζε απόςεσλ ζηνλ ηαηξηθό θόζκν, έληνλε είλαη ε αλεζπρία καο γηα 

ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο, αιιά θαη γηα ην ζύζηεκα ζρνιηθήο 

πγηεηλήο ζε επίπεδν πιηθώλ πόξσλ πνπ δελ δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε όηη είλαη δπλαηόλ λα 

ηεξεζνύλ νη όξνη αζθάιεηαο, πνπ αζαθώο ην Υπνπξγείν πεξηγξάθεη.   

 

Η Ομοζπονδία Γονέων & Κηδεμόνων Πεπιθέπειαρ Δςη.Ελλάδορ, ωρ ππορ ηην 

επαναλειηοςπγία ηων ζσολείων, απαιηεί και διεκδικεί ζςγκεκπιμένοςρ όποςρ, πος να 

πποϋποθέηοςν ηην εμπιζηοζύνη ζηο ζσέδιο ηηρ Πολιηείαρ. 

-  Δίλαη πξαθηηθά αδύλαηε ε ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο ζηηο αίζνπζεο θαη ζηνπο 

ρώξνπο ησλ πξναπιίσλ, όηαλ απηέο αθόκα θαη ζε ζπλζήθεο θαλνληθόηεηαο δελ πιεξνύλ 

βαζηθνύο όξνπο, πόζν κάιινλ όηαλ ην Υπνπξγείν δελ εμεγεί επαξθώο, γηαηί ελώ ζε 

άιινπο ρώξνπο ζπλάζξνηζεο ππάξρεη ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο, απηό δελ ηζρύεη γηα ηα 

ζρνιεία!                                                                                                                                   

Δλώ δελ θαίλεηαη λα έρεη θαη θακία ζαθή απάληεζε γηα ην πώο ζα αληηκεησπηζηεί ην 

δήηεκα ηεο πγείαο ησλ ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο 

νκάδεο. 

 - Γηα λα ππάξμεη αίζζεκα αζθάιεηαο ζηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ θαη ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγηεηλήο, ζα πξέπεη ε θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαζ΄όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη όρη απιά θαηά ηελ έλαξμε θαη ην ηέινο απηήο.  

-  Να πξαγκαηνπνηεζνύλ άκεζα κόληκεο πξνζιήςεηο θαζαξηζηξηώλ θαη όρη 

σξνκίζζησλ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαζώο θαη δσξεάλ ρνξήγεζε κέζσλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα 

όισλ ησλ βαζκίδσλ.  

 



-  Απαηηείηαη δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο γηα ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κέηξσλ πξόιεςεο, θαζώο δεκηνπξγία 

ζρνιηθήο-ηαηξηθήο ππνζηεξηθηηθήο δνκήο πνπ ζα επεκβαίλεη άκεζα ζε ηπρόλ 

πεξηζηαηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ.   

-   Θα πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα γηα ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία, 

αιιά θαη ζηηο Παλειιήληεο εμεηάζεηο, όπνπ ππάξρεη αλαληηζηνηρία κεηαμύ δηδαθηέαο 

ύιεο θαη απηήο ησλ Παλειιελίσλ. 

-  Δηδηθά κέηξα γηα ηελ ζηήξημε ησλ καζεηώλ ησλ Δηδηθώλ ζρνιείσλ πνπ παξακέλνπλ 

θιεηζηά, ώζηε λα απαζρνινύληαη θαη λα απνιακβάλνπλ ηελ ζηήξημε πνπ ηνπο αμίδεη. 

-  Σηελ άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ πνπ ιακβάλνπλ νη γνλείο, λα κελ ρξεσζεί θακία εκέξα από 

ηελ θαλνληθή ηνπο άδεηα.  

-   Η κηθξή παξάηαζε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, κε δεδνκέλε πιένλ ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ 

ηάμεσλ απηώλ ζηηο 18 Μαΐνπ, έρεη σο απνηέιεζκα, ηέζζεξηο εβδνκάδεο δηα δώζεο 

δηδαζθαιία, κε εθ πεξηηξνπήο πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ θαη ζπλεπώο ειάρηζηεο ώξεο 

δηεμαγσγήο καζεκάησλ. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη πξόζζεην θαη νπζηαζηηθό καζεζηαθό 

απνηέιεζκα πνπ λα αληηζηαζκίδεη θαηά θάπνηνλ ηξόπν, ην ξίζθν κηαο ηέηνηαο επηινγήο. 

  

Σο ςπέπηαηο αγαθό όπωρ η αξία ηηρ ανθπώπινηρ ζωήρ είναι αδιαππαγμάηεςηο και η  

Ομοζπονδία μαρ απαιηεί να εξαζθαλιζηούν όλερ οι απαπαίηηηερ πποϋποθέζειρ, 

πποκειμένος να ςπάπξει αίζθημα αζθάλειαρ ζε εμάρ και ηα παιδιά μαρ όηαν ανοίξοςν 

ηα ζσολεία. 

 

 
                                                           Γηα ην Γ.Σ. 
  

 
 
 

               Ο Πξόεδξνο 

 

                                 Η Γ. Γξακκαηέαο 

Παξαζθεπόπνπινο Γεκήηξηνο                                  Σαββαλή  Σάληξα 


