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Τ
ον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν 
νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, τα 
οποία σύμφωνα με απόφαση του υπουργεί-
ου Παιδείας ανοίγουν στις 11 Ιανουαρίου, 

περιέγραψε η Νίκη Κεραμέως.
Παρουσιάζοντας τα μέτρα για το άνοιγμα των 
σχολείων στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, η υπουρ-
γός Παιδείας επανέλαβε ότι τα σχολεία θα ανοί-
ξουν με κλιμακούμενη ώρα προσέλευσης των 
μαθητών εξηγώντας ότι θα υπάρχει δυνατότητα 
για διαφορετική ώρα έναρξης και λήξης των μα-
θημάτων, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστι-
σμός μαθητών, γονέων και κηδεμόνων.
Παράλληλα, όπως είπε η υπουργός, θα υπάρξουν 
διαφορετικά διαλλείματα για τους μαθητές ενώ, 
όπου υπάρχει δυνατότητα, θα χρησιμοποιούνται 
όλες οι είσοδοι των σχολείων για τους ίδιους λό-
γους.
Αναφορικά με την πρόβλεψη για τα επιπλέον 
μέτρα πρόληψης για τους εκπαιδευτικούς, η κ. 
Κεραμέως γνωστοποίησε ότι θα ανοίξει ειδι-
κή πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς ώστε να 
κάνουν προληπτικά τεστ από τις 14.00 έως τις 
17.00.
«Πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο ώστε να 
υπάρξει μια εικόνα” είπε η υπουργός και πρόσθε-

σε ότι η πλατφόρμα αυτή αφορά και τους μαθη-
τές του λυκείου, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν 
μέσω αυτής την εξέτασή τους για τον κορονοϊό. 
Την ίδια ώρα ο ΕΟΔΥ θα κάνει δειγματοληπτικά 
τεστ στα σχολεία.
Η κ. Κεραμέως έκανε ακόμα γνωστό ότι οι εκπαι-
δευτικοί θα εμβολιαστούν πριν τον γενικό πλη-
θυσμό, ενώ προτεραιότητα θα έχουν οι καθηγη-
τές με υποκείμενα νοσήματα.
Όσον αφορά το άνοιγμα της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, η υπουργός σημείωσε ότι θα εξετα-
στεί το θέμα με τους ειδικούς, ενώ πρόσθεσε ότι 

εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει ανακοί-
νωση για τη μείωση της εκπαιδευτικής ύλης για 
τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς όπως είπε, 
ήταν μια δύσκολη χρονιά.
Τέλος, για τα Πανεπιστήμια εξήγησε ότι δεν 
υπάρχει εισήγηση της επιτροπής των λοιμωξιο-
λόγων για δια ζώσης μαθήματα, ενώ όπως είπε 
η υπουργός θα εκδοθεί ειδική εγκύκλιος για τις 
κατατακτήριες. Ωστόσο, η ίδια δεν απάντησε περί 
ενοικίων
Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη 
Κεραμέως απαντώντας σε ερώτησεις των δημοσι-
ογράφων αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργία των 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Η Υπουργός είπε πως δεν υπάρχει ακόμα απόφα-
ση για άνοιγμα των παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών. Ωστόσο, η κ. Κεραμέως διευκρίνισε 
πως μέχρι σήμερα οι παιδικοί και βρεφονηπια-
κοί σταθμοί λειτουργούν όπως η πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και η εκτίμησή της είναι πως σύντο-
μα θα υπάρξει σχετική απόφαση.
Θυμίζουμε πως σύμφωνα με απόφαση του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι δομές της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δη-
μοτικά σχολεία, ολοήμερα) θα ανοίξουν για δια 
ζώσης μαθήματα από τη Δευτέρα 11-1-21.

Σταμπουλίδης: Από Δευτέρα επαναλειτουργεί το click away

Μειώνεται η εξεταστέα ύλη για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με μηχανάκι

Τη Δευτέρα θα λειτουργήσει ξανά το click away, δήλω-
σε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.
Το πάγωμα για μια εβδομάδα, όπως είπε μιλώντας στο 
MEGA, έγινε γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο υγειονο-
μικό χώρο για να λειτουργήσουν τα σχολεία με περισ-
σότερη ασφάλεια.
«Η αγορά είναι κλειστή. Το click away είναι μια επιλογή 
που δώσαμε στις κλειστές επιχειρήσεις για να δημιουρ-
γήσουν ένα έσοδο πέρα από τη βοήθεια που λαμβάνουν 
από το κράτος. Περιορίζουμε την κινητικότητα και αυτό 
θα βοηθήσει στο να διευρύνουμε την υγειονομική ζώνη, 
ώστε τα σχολεία να ανοίξουμε με μεγαλύτερη ασφά-
λεια», πρόσθεσε.
«Η βούληση είναι να επανέλθουμε στο όπως ήμασταν 
πριν το τελευταίο lockdown. Αυτός είναι ο προγραμμα-
τισμός που υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα. Τη Δευτέρα να 
επέλθουμε σε όσα ήταν σε λειτουργία μέσα στις γιορτές. 
Εχθές έγινε η συζήτηση για τα σχολεία. Καθημερινά συλ-
λέγουμε δεδομένα, θα δούμε πώς κινείται η νόσος και 
αναλόγως θα πράξουμε», επισήμανε ο κ. Σταμπουλίδης.

Τέλος, σε ερώτηση για το click in shop, είπε ότι πρόκει-
ται επί της ουσίας για άνοιγμα των καταστημάτων. «Δεν 
υπάρχει σενάριο να λειτουργήσει από τη Δευτέρα. Δεν 
εφαρμόστηκε, είναι το επόμενο βήμα όταν έρθει η ώρα. 
Εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε τα στοιχεία που 
θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξουμε τις επιχει-
ρήσεις», τόνισε.

Δεκαεξάχρονος οδηγός δικύκλου 
τραυματίστηκε θανάσιμα σε σύ-
γκρουση με Ι.Χ. αυτοκίνητο στις 
Σέρρες.
Το δυστύχημα συνέβη την Τρίτη 
στη 1.20 μετά το μεσημέρι στο 7ο 

χλμ της επαρχιακής οδού Σερρών - 
Σκουτάρεως. Σύμφωνα με όσα έγι-
ναν μέχρι στιγμής γνωστά, το Ι.Χ. 
αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρο-
νη συγκρούστηκε με την μηχανή 
χαμηλού κυβισμού, με αποτέλε-

σμα να χάσει τη ζωή του ο ανή-
λικος αναβάτης της. Η 53χρονη 
συνελήφθη στο πλαίσιο της προ-
ανάκρισης που διενεργεί το τμήμα 
τροχαίας Σερρών για τις ακριβείς 
συνθήκες του δυστυχήματος.

Δεν ανοίγουν τα Πανεπιστήμια - Μαθήματα 
με προσέλευση σε ‘δόσεις’ στα σχολεία 

Λάρισα: Φυλάκιση 
σε ιερομόναχο που 
λειτούργησε σε 
εκκλησία με πιστούς
Ποινή φυλάκισης τριών μηνών με 
ανασταλτικό χαρακτήρα επέβαλε το 
Αυτόφωρο Δικαστήριο Λάρισας στον 
ιερομόναχο από το Βόλο, ο οποίος 
την Κυριακή -παραβιάζοντας τα απα-
γορευτικά μέτρα λόγω κορωνοϊού- 
τέλεσε τη θεία λειτουργία με παρου-
σία πιστών.
Στη Λειτουργία που έγινε στο Μονα-
στήρι των παλαιοημερολογητών της 
Αγίας Παρασκευής, παραβρέθηκαν 
40 περίπου πιστοί μεταξύ αυτών και 
παιδιά.
Η αστυνομία που ειδοποιήθηκε και 
μετέβη στο μοναστήρι προχώρησε 
στη σύλληψη του π. Θεωνά, γιατί 
επέτρεψε την παρουσία των πιστών 
στο χώρο και του επέβαλε διοικητικό 
πρόστιμο 1.500 ευρώ.
Πρόστιμο επιβλήθηκε και σε 20 πι-
στούς ενώ φέρεται πως αρκετοί ακό-
μη κατάφεραν και διέφυγαν από το 
σημείο, αποφεύγοντας την επιβολή 
του προστίμου, σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να 
ανακοινωθεί συγκεκριμένη μείωση 
στην ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμε-

νων μαθημάτων της Γ’ Λυκείου, όπως 
προανήγγειλε το υπουργείο Παιδείας 
με σχετική του ανακοίνωση. Σημειώνε-

ται ότι οι μαθητές των Γυμνασίων και 
Λυκείων αναμένεται να ξεκινήσουν 
μαθήματα με τηλεκπαίδευση από τις 8 

Ιανουαρίου και το άνοιγμα των συγκε-
κριμένων βαθμίδων εκπαίδευσης θα 
εξεταστεί το προσεχές διάστημα.


