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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ 

Προσ Τπουργό Παιδείασ & Θρηςκευμάτων 

Θζμα: Κροφςμα κορωνοϊοφ ςτο 2ο Γυμνάςιο Πετροφπολησ: Η κυβερνητική ολιγωρία 

οδηγεί ςε κοινωνική αναταραχή. 

Ζχει γίνει γνωςτό ότι βάςει πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ ςε περίπτωςθ κροφςματοσ ςε εκπαιδευτικό, 
γίνεται ιχνθλάτθςθ των επαφϊν του και ςε περίπτωςθ που διδάςκει ςε περιςςότερα από 
ζνα τμιματα, λαμβάνεται απόφαςθ για αναςτολι λειτουργίασ κατόπιν απόφαςθσ του 
Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του 
του διευκυντι Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ οικείασ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ. 

Στο 2ο Γυμνάςιο Πετροφπολθσ πριν μερικζσ μζρεσ εμφανίςτθκε εκπαιδευτικόσ  κετικόσ ςτον  
κορωνοϊό. Ωςτόςο για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ υπάρχουν πλθροφορίεσ ότι δεν 
πάρκθκαν αμζςωσ τα μζτρα τα οποία περιλαμβάνονται ςτο πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, θ 
καραντίνα ςτο ςφνολο ι τμιμα του ςχολείου, δεν ζγινε καμία ιχνθλάτθςθ και δεν ζχει γίνει 
κανζνα τεςτ ι άλλο μζτρο περιοριςμοφ του κορωνοϊοφ. Παρά τθν φπαρξθ του κροφςματοσ 
δόκθκε θ εντολι το ςχολείο να ςυνεχίςει να λειτουργεί κανονικά, ενϊ μετά από 
κινθτοποίθςθ των γονζων που δεν επζτρεψαν τθν είςοδο μακθτϊν και κακθγθτϊν ςτο 
Γυμνάςιο, υποχρεϊκθκαν οι υπθρεςίεσ να ανακοινϊςουν τθν αναςτολι λειτουργίασ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ και μόνο.  

Τα ςυγκεκριμζνο αλλά και τα γειτονικά ςχολεία ζχουν ανεπίτρεπτα μεγάλο αρικμό 
μακθτϊν ανά τάξθ (25-27 μακθτζσ ανά τάξθ). Οι μακθτζσ πλζον νιϊκουν να εμπαίηονται 
από τθν πολιτεία που τουσ ηθτά να παίρνουν μζτρα, χωρίσ θ ίδια να κάνει τα ςτοιχειϊδθ για 
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ. Αυτό ζχει οδθγιςει ςε καταλιψεισ και γειτονικϊν 
ςχολείων.    

Ερωτάται η κα. υπουργόσ 

1. Ποιο είναι το πρωτόκολλο που τθρικθκε ςτθν περίπτωςθ του ςυγκεκριμζνου 

ςχολείου; Ποιοι οι λόγοι κακυςτζρθςθσ λιψθσ μζτρων; 

 

2. Ποιεσ είναι οι ενζργειεσ που κα κάνετε για τθν προςταςία τθσ υγείασ των 

οικογενειϊν των κακθγθτϊν και μακθτϊν ςτο 2ο Γυμνάςιο Πετροφπολθσ;  Θα 

μειϊςετε τον αρικμό μακθτϊν ανα τάξθ; Ποιοσ είναι ο μζςοσ όροσ μακθτϊν ανά 

τάξθ ςτθν Πετροφπολθ; 

Ο ερωτών Βουλευτήσ 

 

Κρίτων Αρςζνησ 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1058

Ημερομ. Κατάθεσης:

21/9/2020

Ώρα κατάθεσης:

09:33'




