
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ

Πληροφορίες : Βλισίδου Εύα, Αλχαζίδης Θόδωρος              
Τηλ. :  6973311876, 6907217483     
E- mail : goneisamth@gmail.com                                                             
                                                                 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ως Ομοσπονδία Γονέων & Κηδεμόνων μαθητών ΑΜΘ ευχόμαστε σε όλους τους
γονείς και τους μαθητές της περιοχής μας καλή χρονιά, με δύναμη και αισιοδοξία!

Μια χρονιά που ξεκινάει με ανοιχτά τα μισά σχολεία (μόνο πρωτοβάθμια),
χωρίς καμία αλλαγή και  κανένα ουσιαστικό μέτρο όσον αφορά τα μέτρα υγιεινής
και ασφάλειας. Παράλληλα το προηγούμενο διάστημα, κατά την προσφιλή τακτική
της  Κυβέρνησης  να  περνάει  σημαντικές  παρεμβάσεις  για  την  παιδεία  εν  μέσω
καραντίνας,  ανακοίνωσε  αλλαγές  στο  σύστημα  πρόσβασης  στην  Ανώτατη
Εκπαίδευση με  πρόθεση  αυτές  να  ισχύσουν  από  φέτος,  μετατρέποντας  σε
«πειραματόζωα» τους φετινούς υποψήφιους, που είναι πλέον επιβαρυμένοι, με το
μεγαλύτερο  μέρος  της  προετοιμασίας  τους  να  το  έχουν  κάνει  μέσω
τηλεκπαίδευσης, κλεισμένοι στο σπίτι, χωρίς να μπορούν να εκτονώσουν πουθενά
το βάρος αυτής της τόσο πιεστικής χρονιάς. 

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Διεκδικούμε και κινητοποιούμαστε για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν ώστε
τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά με όρους υγιεινής και ασφάλειας.

 Να αραιώσουν οι μαθητές στις τάξεις. Διεκδικούμε 15 μαθητές ανά Τμήμα.
 Να δημιουργηθούν νέες σχολικές αίθουσες και να αξιοποιηθούν ήδη υπάρχουσες. 

Θέλουμε σχολικά κτίρια που καλύπτουν τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες. 
 Να γίνονται δωρεάν, μαζικά και επαναλαμβανόμενα test covid-19 στα σχολεία. 

Να συνταγογραφείται το test covid-19 και να είναι δωρεάν για μαθητές και εκ-
παιδευτικούς.

 Να ενισχυθεί το προσωπικό καθαριότητας ώστε να τηρούνται τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα στα σχολεία. 

 Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικών – καμιά πρόσληψη 
«από το παράθυρο» με ευθύνη των Τοπικών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Αρχές Γε-
νάρη και ακόμα υπάρχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικά κενά.

 Να χορηγούνται δωρεάν όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας στα σχολεία.
 Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική λειτουργία με όλο το 

αναγκαίο προσωπικό στα Ειδικά Σχολεία.
 Να παρθούν μέτρα για την αποσυμφόρηση των σχολικών λεωφορείων.
 Να δοθούν σε όλα τα παιδιά τεχνολογικά μέσα, τάμπλετ, ηλεκτρονικοί υπολογι-

στές, γρήγορο internet με ευθύνη του κράτους. Κανένας μαθητής εκτός εκπαί-
δευσης – καμιά απουσία σε μαθητή που δεν έχει τα μέσα να συμμετέχει στην τη-
λεκπαίδευση.

 Να γίνει αναπροσαρμογή της ύλης και να στηριχθούν όλα τα παιδιά με ενισχυτι-
κή διδασκαλία αμέσως μόλις ανοίξουν τα σχολεία. - Κατάργηση της Τράπεζας 
Θεμάτων.

 Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές μορφές τηλεαξιολόγησης. Μόνη λύση να παρα-
ταθεί ο χρόνος παράδοσης της βαθμολογίας.

 Καμιά αλλαγή ειδικά φέτος στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση. Καμιά αλλαγή που μειώνει εισακτέους και αποκλείει μαθητές από Σχολές της 
επιλογής τους. 

 

mailto:goneisamth@gmail.com


Αλεξανδρούπολη, 10/1/2021


