
 

     

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

τον Υπουργό Υγείας  

τον Υπουργό Εσωτερικών 

τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν του Υφυπουργού Πολιτικής 

Προστασίας)  

 

Θέμα: «Νέα θετικά κρούσματα σε γνωστό ιδιωτικό εκπαιδευτήριο» 

 

Ενημερωνόμαστε πως, λίγες μέρες πριν από το άνοιγμα των σχολείων, εντοπίσθηκε 

κρούσμα κορονοϊού σε σχολείο της Αγίας Παρασκευής, με τον ΕΟΔΥ, σύμφωνα με όσα 

καταγγέλλονται, να αρνείται να πραγματοποιήσει ιχνηλάτηση. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θετική στον κορονοϊό βρέθηκε δασκάλα του 

σχολείου, η οποία μόλις εμφάνισε συμπτώματα, ενημέρωσε τη διεύθυνση της μονάδας, η 

οποία με τη σειρά της πληροφόρησε τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και 

τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ωστόσο ο δήμαρχος της περιοχής Βασίλης Ζορμπάς, κατήγγειλε ότι ο ΕΟΔΥ, «αρνείται να 

επισκεφτεί το σχολείο να πραγματοποιήσει ιχνηλάτηση» με το πρόσχημα ότι «πρόκειται 

για μικρή δομή», ενώ κατήγγειλε πως ο ΕΟΔΥ δεν έχει προχωρήσει ούτε καν σε τεστ 

στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο με το επιβεβαιωμένο 

κρούσμα και  αποκάλυψε ότι τρεις μόλις ημέρες πριν από το άνοιγμα των σχολείων, δεν 

έχει στα χέρια του ούτε μία, από τις 19.000 μάσκες που αναμένει ο Δήμος προκειμένου να 

διανεμηθούν στα σχολεία. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα των καταγγελιών, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

 

1. Είναι ενήμεροι για τις συγκεκριμένες καταγγελίες;  

2. Για ποιο λόγο αρνήθηκε ο ΕΟΔΥ να γίνει ιχνηλάτηση; 
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3. Η ιχνηλάτηση κρουσμάτων εξαρτάται από το μέγεθος μιας δομής; 

4. Ποιος αποφάσισε στον ΕΟΔΥ να μη γίνει ιχνηλάτηση του κρούσματος; 

5. Για ποιο λόγο δεν παραδόθηκαν έγκαιρα οι μάσκες στο Δήμο; 

6. Παραδόθηκαν τελικά οι μάσκες στο Δήμο και αν ναι, ποια ημερομηνία; 

7. Ποιες ενέργειες θα γίνουν για την άμεση ιχνηλάτηση του συγκεκριμένου 

κρούσματος; 

8. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να αποφευχθούν ανάλογα φαινόμενα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




