
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 27/03/2020 

 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
 επικοινωνούμε μαζί σας στις ιδιαίτερες αυτές στιγμές που όλοι βιώνουμε. Ως γνωστόν και ως 
μέτρο πρόληψης της διασποράς του Κορωνοϊού το Υπουργείο Παιδείας ανέστειλε την λειτουργία των 
Σχολείων όλης της χώρας για τουλάχιστον μέχρι τις 27 Απριλίου και βλέπουμε. 

Έχουμε ήδη όλοι διαπιστώσει τις μεγάλες ελλείψεις στην Δημόσια Υγεία και την δυσκολία που 
αντιμετωπίζει ο καθένας για πρόσβαση σε εξετάσεις και νοσηλεία καθώς τα όρια των υπαρχουσών δομών 
έχουν ήδη βαρέσει “κόκκινο”. Οι ελλείψεις και η απαξίωση δεκαετιών εμφανίζεται με τον χειρότερο τρόπο 
και ακόμη και σήμερα τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ κατώτερα των 
περιστάσεων. 

Καθώς το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη και ακούμε να ανακοινώνονται καθημερινά νέα μέτρα 
όπως η απαγόρευση των άσκοπων μετακινήσεων, θα πρέπει ήδη να αναλογιστούμε την επίδραση όλων 
αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και κυρίως στην ψυχολογία των παιδιών μας. Ακόμη παραπέρα 
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις μεγάλες δυσκολίες που δημιουργούνται και θα επεκταθούν, όσον αφορά 
την οικονομική κατάσταση των οικογενειών. 

Μας ζητάνε αντί να ανταποκριθεί το σύστημα στις ανάγκες μας να προσαρμόσουμε τις ανάγκες μας 
στο σύστημα. 

 
Ως Σύλλογος Γονέων διεκδικούμε μαζί με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων 

απαιτούμε άμεσα μέτρα: 
●  η άδεια ειδικού σκοπού λόγω πανδημίας πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από την κανονική άδεια 

που δικαιούνται οι γονείς 
●  να προβλεφθεί ειδικό επίδομα για γονείς που είναι αυτοαπασχολούμενοι και αναγκάζονται να 

σταματήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα για όσο διάστημα είναι κλειστά τα σχολεία 
και πρέπει να συνδράμουν το παιδί τους 

●  να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για άμεση και ισότιμη προετοιμασία των μαθητών της Γ Λυκείου 
μπροστά στις Πανελλαδικές εξετάσεις  

●  να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ενιαία σε όλους τους μαθητές και για όσο 
διάστημα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, η συνέχεια της  μορφωτικής διαδικασίας να καλυφθεί 
η ύλη 

●  να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για πλήρη αποζημίωση όλων των γονιών που έχουν καταβάλει 
προκαταβολή ή ολόκληρο το ποσό  για εκδρομές που ακυρώθηκαν 
 

Όταν ανοίξουν τα σχολεία θα πρέπει με ευθύνη της Κυβέρνησης: 
●  να έχουν γίνει απολυμάνσεις σε όλα τα σχολικά κτίρια 
●  να έχουν εξοπλιστεί όλα τα σχολεία με όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής υγιεινής και πρόληψης  



 

 

●  να έχουν καλυφθεί όλα τα σχολεία με επαρκές και μόνιμο προσωπικό καθαριότητας καθ΄ όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας τους 

●  να υπάρξει κάλυψη όλων των σχολείων με το αναγκαίο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό 
(νοσηλευτές, σχολικός νοσοκόμος) 

 
Επιπρόσθετα, σχετικά με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας και τα σενάρια περί σύγχρονης και 
ασύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως σας καλούμε όλους να προβληματιστούμε και να αναρωτηθούμε: 
 
●  Πως διασφαλίζει το Υπουργείο την ίση πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις τεχνολογικές απαιτήσεις 

ενός τέτοιου εγχειρήματος για να μπορούμε να πούμε ότι στοιχειωδώς ξεκινάνε όλα τα παιδιά από 
την ίδια αφετηρία;  

●  Έχουν άραγε εξασφαλιστεί οι ειδικές άδειες έτσι ώστε όλοι οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους στο σπίτι; 

●  Είναι μήπως ατομική μας ευθύνη που εν έτει 2020, στο peak της τεχνολογίας, όλα τα σχολεία 
παραμένουν με απαρχαιωμένο εξοπλισμό; 
 
Κατανοούμε ότι τα έκτακτα προβλήματα απαιτούν έκτακτες λύσεις. Ότι μπαλώματα και να γίνουν 

όμως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ελλείψεις δεκαετιών σε όλα τα επίπεδα. Μην ξεχνάμε ότι στο 
τέλος της πανδημίας αντιμέτωποι με τα προβλήματα θα είμαστε πάλι εμείς που έχουμε χρυσοπληρώσει 
χρόνια τώρα τα πάντα και πάλι θα μας ζητάνε να βάλουμε το χέρι στην “άδεια μας τσέπη” για να 
βοηθήσουμε να πάρουν πίσω αυτά που έχασαν αυτοί που ποτέ δεν νοιάστηκαν αν ζούμε ή αν πεθαίνουμε. 

Ως ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σας δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ να στηρίξουμε 
δυσκολίες, προβλήματα αλλά και τυχόν ερωτήματα που έχουν προκύψει αυτές τις ημέρες. Σας καλούμε να 
μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να δούμε συλλογικά τι μπορούμε να κάνουμε και σε τι 
μπορούμε να βοηθήσουμε. 

 
#ΜΕΝΟΥΜΕΣΠΙΤΙ και διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν! 

 
Website: https://5dimpetroupolis.wordpress.com 
Facebook: https://www.facebook.com/5dimpetroupolis// 
Email: 5dimpetroupolis@gmail.com 
Τηλ. Επικοινωνιας: 6973558600, 6977701059, 6906201074, 6972053276, 6971942144, 
6977608457  

 

 

ΤΟ ΔΣ 

 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  
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