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Τι ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως για την επαναλειτουργία
των δημοτικών σχολείων από την 1η Ιουνίου. Πότε θα τελειώσει η
σχολική χρονιά. Τις λεπτομέρειες για την επιστροφή από την 1η
Ιουνίου των μαθητών των δημοτικών σχολείων στα θρανία και της
επαναλειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
ανακοινώνουν αυτή την ώρα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
και ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως ανακοινώθηκε τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα
μείνουν ανοιχτά έως τις 26 Ιουνίου. Παράλληλα διευκρινίστηκε
ότι επί του παρόντος δεν θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα σχολεία.

– Συνολικά για τους εκπαιδευτικούς η λήξη του διδακτικού έτους
θα είναι η 30 η Ιουνίου. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς,
οι συμβάσεις τους θα παραταθούν έως τις 30 Ιουνίου.

– Τα τμήματα σχολείων και νηπιαγωγείων θα λειτουργούν με έως
15 μαθητές τη φορά και με 1.5 μέτρο απόσταση στα θρανία, τα
οποία θα έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Αν οι μαθητές
υπερβαίνουν τους 15, τότε το τμήμα θα διαιρείται σε 2 υποτμήματα, και θα λειτουργούν εκ περιτροπής, Δευτέρα-ΤετάρτηΠαρασκευή το ένα, Τρίτη-Πέμπτη το άλλο, και την επόμενη
εβδομάδα το αντίθετο. Αν οι μαθητές δεν υπερβαίνουν τους 15,

τότε το τμήμα θα λειτουργεί καθημερινά.
– Στις αίθουσες θα υπάρχουν αντισηπτικά, προβλέπεται
καθαρισμός δύο φορές την ημέρα, και κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του σχολείου και μετά το πέρας αυτού.
– προβλέπονται διαλείμματα σε διαφορετικές ώρες
– προβλέπεται απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων
– προαιρετική η χρήση μάσκας και στα σχολεία και στα σχολικά.

Όπως είπε η κυρία Κεραμέως η απόφαση για επαναλειτουργία
δημοτικών
σχολείων,
νηπιαγωγείων
και
παιδικών
σταθμών βασίστηκε στους ακόλουθους παράγοντες:

Στην ομόφωνη εισήγηση των ειδικών του υπουργείου Υγείας. Η
εισήγηση συνδέεται με την καθοδική πορεία της επιδημίας, με το
ότι τα παιδιά κολλάνε και μεταδίδουν λιγότερο, με το ότι
ανεβαίνει η θερμοκρασία

Η συνολική αποκλιμάκωση έχει ξεκινήσει ομαλά. Υποδειγματά
τηρούνται τα μέτρα σε Λύκεια και Γυμνάσια

Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε επιστροφή μαθητών στον φυσικό τους
χώρο. Η μακρόχρονη απουσία δυσκολεύει την ψυχοκοινωνική τους
ανάπτυξη. Δεν μπορεί να υπάρχει κανονικότητα χωρίς σνοιχτά
σχολεία

Τα παιδιά είναι πιο ασφαλή στα σχολεία όπου ακολουθούν κανόνες
σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει έξω

Τα ανοιχτά σχολεία μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και
ενισχύουν τα παιδιά από πιο ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα

Για τα ειδικά σχολεία οι μαθητές που φοιτούν εκεί έχουν
ιδιαίτερη ανάγκη να βρεθούν σε αυτό το περιβάλλον για τη
μαθησιακή τους εξέλιξη και την ψυχολογική τους εξέλιξη.

Θεοδωρικάκος:
Πώς
θα
λειτουργήσουν
Ιουνίου παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

από

1ης

Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα που εργάζονται τα καταστήματα
εστίασης και έχει δοθεί η δυνατότητα να επεκτείνουν το δημόσιο
χώρο που καταλαμβάνουν προκειμένου να συγκρατήσουν τον τζίρο
τους, τηρώντας παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας, επισήμανε ο
υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Επειδή πρώτο μέλημα είναι η στήριξη των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων, γι’ αυτό και δίνουμε το δικαίωμα οι δήμοι να
προχωρήσουν σε μείωση των δημοτικών τελών, σημείωσε, δίνοντας
έμφαση στη συνεργασία της κυβέρνησης με τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης.Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε τα μέτρα
λειτουργίας παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, που ανοίγουν
από 1ης Ιουνίου. Οι κανόνες είναι ακριβώς οι ίδιοι με τους
κανόνες που ισχύουν για τα δημοτικά, δηλαδή οι αίθουσες θα
φιλοξενούν έως 15 παιδιά σε κάθε αίθουσα. Εάν ο αριθμός είναι
μικρότερος των 15, τότε θα
καθημερινή βάση, σημείωσε.

μπορούν

να

λειτουργούν

σε

Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την καθαριότητα των χώρων,
όπως διευκρίνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, ενώ έχει γίνει ειδική
μέριμνα και για έκτακτες προσλήψεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε ότι τα ΚΑΠΗ παραμένουν κλειστά.

Οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα
λειτουργήσουν έως τις 31 Ιουλίου. Για τις κατασκηνώσεις έχει
ζητηθεί η τελική πρόταση των ειδικών εντός της επομένης
εβδομάδας, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Όσον αφορά τη λειτουργία του Δημοσίου, συνεχίζεται κανονικά,
με εξαίρεση τους εργαζομένους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Τέλος, όσον αφορά την άδεια ειδικού σκοπού, ο υπουργός
Εσωτερικών διευκρίνισε ότι η χορήγησή της θα συνεχισθεί στην
περίπτωση που τα παιδιά τους δεν υπάγονται σε καθημερινό
πρόγραμμα παρακολούθησης σχολικών τάξεων.
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