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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δωρεάν εξοπλισμός σε παιδιά από οικογένειες 

με χαμηλά εισοδήματα για πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση 

 

Στο πλευρό των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά 

εισοδήματα τίθεται εμπράκτως ο δήμος Ωραιοκάστρου, 

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους 

στην τηλεκπαίδευση, που έχει καθιερωθεί έπειτα από το κλείσιμο των 

σχολείων στο πλαίσιο των μέτρων για τον νέο κορονοϊό. 

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης έχει ζητήσει από τη 

δημοτική επιτροπή παιδείας και τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έλθουν σε συνεννόηση με τους 

διευθυντές όλων των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων που 

ανήκουν στα διοικητικά όρια του δήμου, ώστε να υπάρξει καταγραφή 

των μαθητών που η οικονομική κατάσταση των γονιών τους δεν τους 

επιτρέπει την πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. 

Εφόσον υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, ο δήμος Ωραιοκάστρου θα 

φροντίσει στα παιδιά αυτά να προσφερθούν laptops ή tablets, ώστε να 

μπορούν να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ο εξοπλισμός αυτός, μετά την άρση των μέτρων για την 



αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, θα επιστραφεί στα αντίστοιχα 

σχολεία ως ιδιοκτησία κάθε μονάδας. 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
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