
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ε.Σ.Α.μεΑ.:  Αγωνία για το άνοιγμα των σχολείων από μαθητές, φοιτητές με 
αναπηρία  

Ο Σύλλογος  Γονέων  Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας ενημερώνει ότι με αφορμή τις 

καθημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επιστροφή στην κανονικότητα και την άρση των 

πετυχημένων μέτρων που έχουν ληφθεί για τον κορωνοϊό covid-19, η ΕΣΑμεΑ στέλνει επιστολή στο υπουργείο 

Παιδείας ώστε να επιστήσει την προσοχή στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των 

μαθητών/μαθητριών και των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που φοιτούν σε όλες 

τις εκπαιδευτικές δομές και βαθμίδες εκπαίδευσης κατά την επιστροφή τους σε αυτές. 

Η αγωνία και η ανησυχία των μαθητών/μαθητριών και φοιτητών/φοιτητριών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις  

και των οικογενειών τους είναι πολύ μεγάλη για το τι προβλέπεται να γίνει με την σταδιακή άρση των μέτρων 

που θα αρχίζει να εφαρμόζεται από την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα με το άνοιγμα των εκπαιδευτικών 

δομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Οι μαθητές/μαθήτριες και οι φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, θα έρθουν αντιμέτωποι με 

σωρεία προβλημάτων, με την επιστροφή τους στις σχολικές αίθουσες των εκπαιδευτικών δομών που φοιτούν, σε 

κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, εάν δεν διασφαλιστεί η προστασία τους από την εξάπλωση του κορωνοϊού και τις 

επιπλοκές της νόσου, λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που μερίδα των μαθητών ήδη αντιμετωπίζουν ή 

της δυσκολίας μερίδας των μαθητών/μαθητριών με αναπηρίες να κατανοήσουν ή/και να εφαρμόσουν από 

μόνοι/μόνες τους τα μέτρα υγιεινής και προστασίας από την προσβολή κι εξάπλωση από τον κορωνοϊό covid-

19. 

Ως εκ τούτου η ΕΣΑμεΑ ζητά κατά το άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων, να ληφθούν 

ειδικά μέτρα προστασίας για όλους/όλες τους μαθητές/τις μαθήτριες και φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία ή 

χρόνια πάθηση, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία όλων μας από τον κορωνοϊό covid-19 και να μην κινδυνεύσει 

κανένας και καμία. 

 

 
                                                     Με εκτίμηση 

 

      Ο Πρόεδρος                                                                              Η   Γραμματέας   

           

 

Ζουμπουλίδης Σπυρίδων                                                                 Κοντού Μαρία 

Κέρκυρα 29-4-2020 

Αριθμ. Πρωτ: 168 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

2
η
 παρ. Ελευθερίου Βενιζέλου 

Πληροφορίες: Ζαχαροπούλου Ροδάνθη 

Τηλ.: 2661047565 

E-mail: ameaker@otenet.gr 

https://www.esamea.gr/our-actions/ypdbmth/4757-lipsi-eidikon-metron-prostasias-gia-mathites-kai-foitites-me-anapiria-i-xronia-pathisi-apo-ton-koronoio-covid-19-kata-tin-epistrofi-toys-stis-ekpaideytikes-domes
https://www.esamea.gr/our-actions/ypdbmth/4757-lipsi-eidikon-metron-prostasias-gia-mathites-kai-foitites-me-anapiria-i-xronia-pathisi-apo-ton-koronoio-covid-19-kata-tin-epistrofi-toys-stis-ekpaideytikes-domes

