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Πληροφορίες σχετικά με την φροντίδα έκτακτης ανάγκης 
από τις 11 Ιανουαρίου 2021 
 
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
 
η κυβέρνηση του κρατιδίου αποφάσισε να μην γίνει κανένα μάθημα με φυσική 

παρουσία από τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 

2021. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα το μάθημα θα γίνεται εξ αποστάσεως χωρίς 

καμία εξαίρεση σε όλες τις σχολικές και ετήσιες βαθμίδες. Ο στόχος αυτού του 

μέτρου είναι να συμβάλουμε στην μείωση του αριθμού των νέων μολύνσεων με 

τον κορονοϊό. 

 

Τα σχολεία προσφέρουν – στον βαθμό που το επιτρέπει η κατάσταση της 

μόλυνσης - από τις 11 έως τις 29 Ιανουαρίου 2021 μία φροντίδα έκτακτης 

ανάγκης 

 για μαθήτριες και μαθητές των ετήσιων βαθμίδων 1 έως 6, 

 για μαθήτριες και μαθητές με αναπηρία ή ανάλογη πάθηση, που 

καθιστούν αναγκαία μία φροντίδα και επίσης 

 για όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές των κέντρων ειδικής 

αγωγής καθώς και άλλων σχολείων ειδικής αγωγής με 

συνδεδεμένες μαθητικές εστίες συμπεριλαμβανομένων και των 

ιδρυμάτων σχολικής προετοιμασίας. Στο σχολείο για τους 

ασθενείς υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς μίας φροντίδας 

έκτακτης ανάγκης. 

 

Το παιδί σας μπορεί να λάβει μέρος στην φροντίδα έκτακτης ανάγκης εάν 

 εσείς δεν μπορείτε να λάβετε άδεια διακοπών ή ο εργοδότης σας δεν 

μπορεί να σας απαλλάξει ή έχετε την επιτακτική ανάγκη φροντίδας για 

το παιδί σας ή 

 είστε μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, αυτοαπασχολούμενος/η ή 

ελεύθερος/η επαγγελματίας και γι’ αυτόν τον λόγο έχετε την επιτακτική 

ανάγκη φροντίδας για το παιδί σας ή 
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  έχετε απαίτηση παροχής βοηθειών για την διαπαιδαγώγηση σύμφωνα 

με τις §§ 27 επόμενα του όγδοου βιβλίου του κώδικα κοινωνικής 

νομοθεσίας ή εάν η Υπηρεσία Ανηλίκων διέταξε την συμμετοχή στην 

φροντίδα. 

 

Σας παρακαλούμε να υποβάλετε στο σχολείο μία σύντομη, άτυπη αιτιολόγηση 

της ανάγκης φροντίδας με σκοπό την συμμετοχή. Μαθήτριες και μαθητές σε 

σχολεία ειδικής αγωγής (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών στα ιδρύματα 

σχολικής προετοιμασίας) καθώς και μαθήτριες και μαθητές όλων των σχολικών 

βαθμίδων με αναπηρία ή ανάλογη πάθηση, η οποία καθιστά αναγκαία μία 

φροντίδα, και των σχολείων για ασθενείς μπορούν να συμπεριληφθούν στην 

φροντίδα έκτακτης ανάγκης μετά από δήλωση. 

Το παιδί σας για να συμμετάσχει δεν πρέπει να έχει ούτε συμπτώματα μίας 

οξείας, μεταδοτικής ασθένειας ούτε να διατηρεί επαφή μ’ ένα μολυσμένο άτομο 

ή να υπόκειται σ’ ένα μέτρο καραντίνας. 

Σας παρακαλούμε να αναλογιστείτε: Όσο περισσότερα παιδιά παίρνουν 

μέρος στην φροντίδα έκτακτης ανάγκης τόσο περισσότερες επαφές 

έχουν. Γι’ αυτόν τον λόγο κάντε χρήση αυτής της προσφοράς, εάν δεν 

μπορεί να εξασφαλιστεί η φροντίδα του παιδιού σας με άλλον τρόπο. 

 

Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε άμεσα από το σχολείο. 
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