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Κοινή επιστολή Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Αθλητισμού
προς την Υπουργό Παιδείας για μοριοδότηση των πυρόπληκτων μαθητών της

Βόρειας Εύβοιας

Κοινή επιστολή προς την Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη
Κεραμέως και κα Ζέττα Μ. Μακρή, αντιστοίχως απέστειλε ο Περιφερειάρχης, κ.Φάνης Σπανός
και ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού, κ. Κώστας Γαλάνης, αναφορικά με τη
δημιουργία ειδικής κατηγορίας εισαγωγικών εξετάσεων για μαθητές των πυρόπληκτων
περιοχών της Βόρειας Εύβοιας.

Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι για την νέα σχολική περίοδο, στα αποτελέσματα
των Πανελλαδικών - Εισαγωγικών εξετάσεων στους μαθητές/τριες της Βόρειας Εύβοιας που,
λόγω των δυσμενών συνθηκών κάτω από τις οποίες καλούνται να προετοιμαστούν, δεν
δύνανται να προετοιμαστούν καταλλήλως γι αυτές, λόγω των πυρκαγιών, να δοθούν επιπλέον
μόρια 10% και να καλυφτεί εν μέρει η απώλεια που θα έχουν στην επίδοσή τους.

Αναλυτικά, η επιστολή έχει ως εξής:

« Αξιότιμη κα Υπουργέ και Υφυπουργέ,
Με την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών, τα φαινόμενα των πυρκαγιών και των
πλημμυρών αυξάνουν σε ένταση και μέγεθος σε πολλές περιοχές, με ιδιαίτερα καταστρεπτικές
επιπτώσεις. Στο νέο αυτό περιβάλλον, παρά την οποιαδήποτε μέριμνα του κράτους, οι
συνθήκες διαβίωσης και μελέτης των μαθητών είναι ιδιαίτερα δύσκολες και σε ορισμένες
περιπτώσεις (π.χ. καταστροφή μερική ή πλήρης της οικίας τους) αποτρεπτικές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, οι δυνατότητες ηθικής και οικονομικής στήριξης εκ
μέρους της οικογένειας μειώνονται δραστικά και ταυτόχρονα, η ψυχολογία των μαθητών/τριών
επηρεάζεται πολύ αρνητικά.

Αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων είναι αφενός μεν η προετοιμασία των μαθητών/τριών για
τις εισαγωγικές εξετάσεις, με την απαιτούμενη μελέτη, να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί,
παρά την προσωπική τους επιθυμία, αφετέρου δε, οι μαθητές να συμμετέχουν εν τέλει
μειονεκτικά στους διαγωνισμούς των εισαγωγικών εξετάσεων με σημαντικά μειωμένες επιδόσεις.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επισημαίνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας έχει
υποστεί τις ακόλουθες συνέπειες από :

 την πυρκαγιά στην κεντρική Εύβοια το 2019
 την πυρκαγιά φέτος στην Βόρεια Εύβοια



 την πλημμύρα (Θάλεια) πέρυσι στην Κεντρική Εύβοια
 την πλημμύρα του Ζορμπά πάλι στην Βόρειο Εύβοια,

και ευρύτερα στην Στερεά πρέπει να σημειωθεί ότι είχαμε την πλημμύρα του Ιανού στην
Φθιώτιδα, καθώς επίσης και την πυρκαγιά στην Δωρίδα της Φωκίδας.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερου μεγέθους και πρωτοφανούς κλίμακας
καταστροφή στην Βόρεια Εύβοια από την καλοκαιρινή πυρκαγιά (περίπου 500000
στρέμματα και μεγάλος αριθμός σπιτιών και επιχειρήσεων),
προτείνουμε για την νέα σχολική περίοδο, στα αποτελέσματα των Πανελλαδικών -
Εισαγωγικών εξετάσεων στους μαθητές/τριες της ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ να δοθούν
επιπλέον μόρια 10% και να καλυφτεί εν μέρει η απώλεια που θα έχουν στην
επίδοσή τους, λόγω των δυσμενών συνθηκών κάτω από τις οποίες καλούνται να
προετοιμαστούν για τις εξετάσεις αυτές.

Τύπος πριμοδότησης δόθηκε στους μαθητές των Δήμων της Σάμου, Ελασσόνας και Τυρνάβου
για το έτος 2021, προς τιμήν της Υπουργού και των συνεργατών της.
Σας παρακαλούμε να επιληφθείτε και να προβείτε στην ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος
που προκύπτει από τα βίαια φαινόμενα που έχουν αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές/τριες
και τις οικογένειές τους.».


