
 

     

 

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν του Υφυπουργού Πολιτικής 

 Προστασίας) 

 

Θέμα: «Καταγγελία της ΟΙΕΛΕ για θετικά κρούσματα σε γνωστό ιδιωτικό 

εκπαιδευτήριο και μη λήψη μέτρων» 

 

Σε μια σοβαρότατη καταγγελία προχώρησε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) πως δυο εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε μεγάλο ιδιωτικό 

εκπαιδευτήριο της χώρας έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, όμως το εκπαιδευτήριο δεν 

έχει ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας, με τις προετοιμασίες για τη νέα σχολική χρονιά να 

συνεχίζονται κανονικά. 

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία:  

«Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ήρθε σε γνώση της Ομοσπονδίας μας. Δύο 

συνάδελφοι που υπηρετούν σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας βρέθηκαν θετικοί σε 

τεστ κορονοϊού, ωστόσο με κατάπληξη μάθαμε ότι το εκπαιδευτήριο δεν έχει ενημερώσει 

ούτε τους αρμόδιους στο Υπουργείο Παιδείας ούτε τους συναδέλφους μας. Αντιθέτως, 

παραμένει ανοιχτό, συνεχίζει τις προετοιμασίες του για τη νέα σχολική χρονιά, με τους 

ανυποψίαστους εκπαιδευτικούς να πηγαίνουν καθημερινά στο χώρο, δέχεται γονείς και 

μαθητές κλπ. 

Είναι αυτονόητο ότι, βάσει των οδηγιών που ισχύουν, το σχολείο θα έπρεπε να κλείσει 

άμεσα και να ξεκινήσει η ιχνηλάτηση που προβλέπεται σε περιπτώσεις διαπίστωσης 

κρούσματος. Δυστυχώς, οι υπεύθυνοι του σχολείου επιδεικνύουν τραγική ανευθυνότητα, 

αδιαφορώντας για την κοινωνική τους ευθύνη και την πιθανότητα το σχολείο να μετατραπεί 

σε υγειονομική βόμβα για μαθητές, γονείς και εργαζόμενους. 
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Αναρωτιόμαστε εύλογα. Τα περίφημα «δωρεάν τεστ κορονοϊού για τους εκπαιδευτικούς» 

έγιναν για την ασφάλεια του προσωπικού και των παιδιών ή ήταν απλώς μια επικοινωνιακή 

φούσκα; Θα επιτρέψει η συντεταγμένη πολιτεία κάποιο ή κάποια ιδιωτικά σχολεία, όσο 

ισχυρά και αν είναι, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια εκατοντάδων 

ανθρώπων;» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της καταγγελίας,  

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμεροι για την καταγγελία; 

2. Έχουν βρεθεί θετικά κρούσματα σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της χώρας μας;  

3. Έχουν ενημερωθεί σχετικά τα αρμόδια Υπουργεία; 

4. Ποια μέτρα έχουν υιοθετηθεί; 

5. Ποια βήματα διερεύνησης της καταγγελίας και καταλογισμού ευθυνών στους 

υπευθύνους θα γίνουν; 

6. Πώς θα διασφαλιστεί πως τα παιδιά που φοιτούν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο 

θα είναι ασφαλή μόλις ανοίξουν τα σχολεία και χρειαστεί να πάνε για μάθημα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




