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Στο κλείσιμο των σχολείων θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας μόνο αν υπάρξουν επιβε
βαιωμένα κρούσματα
,ή

μαθητές έχουν επιστρέψει από εκδρομή από περιοχές που επλήγησαν από τον ιό, σύμφωνα
με δηλώσεις της Ν. Κεραμέως.

«Έχουν κλείσει σχολεία στους τρεις νομούς που επηρεάστηκαν από την εκδρομή στο
Ισραήλ», εξήγησε η υπουργός.

«Θα προχωρήσουμε σε κλεισίματα σχολείων όσο έχουμε επιβεβαιωμένα κρούσματα και
εκδρομές που επιστρέφουν από πληττόμενες περιοχές», δήλωσε η κα Κεραμέως μιλώντας
στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας πως «πρώτη προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της δημόσιας
υγείας».

«Αν ο ΕΟΔΥ μας συστήσει προληπτικό κλείσιμο, αυτό θα κάνουμε» ,τόνισε σχολιάζοντας
ανησυχίες και προτάσεις για προληπτικό λουκέτο στα σχολεία.

«Ακολουθώ αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ακολουθούμε κατά γράμμα όποιο μέτρο μας
πουν πως είναι το ενδεδειγμένο» πρόσθεσε.

Αναφορικά με τις απουσίες των μαθητών , η υπουργός εξήγησε πως έχει προβλεφθεί για
τους μαθητές που αυτοαπομονώνονται, ακολουθώντας οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι απουσίες τους
αυτές να μην προσμετρώνται.

Σχετικά με την κάλυψη της εκπαιδευτικής ύλης στα σχολεία που έχουν ήδη κλείσει για έως
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14 ημέρες, η κα Κεραμέως είπε: «Έχουμε εκπονήσει σχέδια για το πώς θα καλυφθεί η ύλη,
θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».

Τέλος, σχετικά με τις εκδρομές, η υπουργός υπενθύμισε πως είναι σε ισχύ καθολική
απαγόρευση στις σχολικές εκδρομές του εξωτερικού, δεν υπάρχει απαγόρευση για
εκδρομές του εσωτερικού. «Αν μας πει ο ΕΟΔΥ πως πρέπει να γίνει και αυτό, θα το
κάνουμε» πρόσθεσε.

«Δεν είμαι λοιμωξιολόγος ούτε επιδημιολόγος» συμπλήρωσε, «έχουμε ειδικούς, όποιο
μέτρο εκείνοι θεωρούν πιο πρόσφορο, αυτό εφαρμόζουμε κατά περίπτωση».

Κλειστά σχολεία και σήμερα Παρασκευή 6/3
Κλειστά σχολεία σήμερα Παρασκευή 6/3λόγω κορονοϊού μπορεί να συναντήσει κανείς τόσο
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στα 28 σχολεία που
είχαν ανακοινωθεί τις προηγούμενες μέρες, προστίθενται και εκατοντάδες σχολεία
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείο σε Ηλεία, Αχαΐα και Ζάκυνθο μέχρι και αύριο τουλάχιστον,
μετά και το 9ο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού.

Τα σχολεία που θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 6 Μαρτίου:

Δήμος Νέας Μάκρης

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης,
Παμμακάριστος και Ειδικό Νηπιαγωγείο Νέας Μάκρης, Παμμακάριστος από την Πέμπτη 5
Μαρτίου μέχρι και την Δευτέρα 9 Μαρτίου για προληπτικούς λόγους ανακοίνωσε ο
Δήμαρχος Μαραθώνας, κ. Στέργιος Τσίρκας.

Τα σχολεία κλείνουν για προληπτικούς λόγους καθώς μεγάλος αριθμός μαθητών απουσιάζει
εξαιτίας ιογενών λοιμώξεων και για την προστασία του υπόλοιπου μαθητικού πληθυσμού.
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Δήμος Ραφήνας Πικερμίου

Με απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνούς αναστέλλεται από
την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, για προληπτικούς
λόγους, η λειτουργία των Ειδικών Σχολείων όλων των βαθμίδων.

Κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους τα παρακάτω σχολεία για χρονικό
διάστημα από 3/3/2020 έως και την 13/3/2020:

4ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

11ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
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14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Από 3/3/2020 έως και την 17/3/2020 κλειστά θα μείνουν τα εξής σχολεία:

5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας για τα ακόλουθα αναλυτικά αναφερόμενα χρονικά διαστήματα:

του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του 1ου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020
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του 2ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του 1ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του 2ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του 3ου ΓΕΛ Ξάνθης για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 6.3.2020

του 1ου ΕΠΑΛ Επανωμής για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 11.3.2020

του 8ου ΕΚ Επανωμής για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 11.3.2020

του 37ου Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και
7.3.2020

του 64ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 7.3.2020

του 17ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αθήνας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 7.3.2020

του 17ου ΓΕΛ Αθήνας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 7.3.2020.

Απολυμάνσεις σε σχολεία στον δήμο Νέας Φιλαδέλφεια-Νέας Χαλκηδόνας
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Σε προληπτικά μέτρα και ενέργειες προστασίας λόγω του κορονoϊού, προχωρεί ο δήμος
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.
Μετά από έκτακτη σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο δήμαρχος Γιάννης Βούρος και
μετείχαν οι αντιδήμαρχοι, οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των τοπικών
Κοινοτήτων, οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών και ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις:
Την Παρασκευή 06/03/2020 οι παιδικοί σταθμοί και όλες οι σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία,
δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) θα ολοκληρώσουν το ημερήσιο πρόγραμμά τους στις 12:40
προκειμένου να ξεκινήσει προληπτική απολύμανση (μικροβιοκτονία) των αντίστοιχων
κτιρίων.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου όλοι οι μαθητές των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Κορυδαλλού θα σχολάσουν στις 11:30, προκειμένου να γίνει απολύμανση των
σχολικών κτιρίων για προληπτικούς λόγους σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου που
απεστάλη στα σχολεία.

Η απολύμανση θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 6/3 έως και την Κυριακή 8/3.

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/paideia/290619/kerameos-gia-kleista-sxoleia-tha-kleinou
n-oso-exoume-epivevaiomena-kroysmata
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