
 

 

 

     

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (υπόψιν του Υφυπουργού Πολιτικής 

 Προστασίας)  

 

Θέμα: «Ανησυχία έχει προκαλέσει το κρούσμα κορονοϊού σε σχολείο του 

Κερατσινίου» 

 

Πριν λίγες μέρες το κρούσμα κορονοϊού που εμφανίστηκε σε μαθητή σχολείου του 

Κερατσινίου έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινότητα και όχι μόνο. 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά κ Ηλίας Πατίδης, αναφερόμενος στο θέμα δήλωσε πως: 

«Παρά το γεγονός ότι υπήρξε κρούσμα, φαίνεται ότι οι οδηγίες που δόθηκαν, ήταν να μην 

γίνει τίποτα, να μην ενημερωθούν καν οι γονείς, ούτε της ίδιας τάξης με το παιδί αυτό. Το 

σχολείο δουλεύει κανονικά, λείπει μόνο το παιδί από την Τρίτη, που ενημέρωσε ότι 

υπάρχει κρούσμα. Θέλουμε να καταγγείλουμε ότι τα ιατρικά πρωτόκολλα έχουν γίνει 

λάστιχο, δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο, οι οδηγίες που δίνονται, είναι να 

συνεχίσουν σαν να μην τρέχει τίποτα και μάλιστα ακούστηκε ότι δεν πρέπει να το 

αναφέρουν κιόλας οι καθηγητές του σχολείου. Δηλαδή, να συναινέσουν σε μια απαράδεκτη 

συγκάλυψη. 

Εμείς θέλουμε να παραμείνουν τα σχολεία ανοικτά, αλλά θέλουμε να παίρνονται μέτρα. Και 

όταν υπάρχει κρούσμα, θέλουμε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες: ιχνηλάτηση, να 

κλείσει το τμήμα και να γίνουν μαζικά τεστ σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Ακόμη και 
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εκπαιδευτικός που μπήκε για δύο ώρες τη Δευτέρα σε αίθουσα που υπήρχε κρούσμα, 

σήμερα είναι κανονικά στη δουλειά της και δεν ορίζεται ως στενή επαφή». 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει 

προκαλέσει έντονη ανησυχία και αντιδράσεις καθώς είναι το τρίτο επιβεβαιωμένο κρούσμα 

σε σχολείο – εκπαιδευτική δομή του Πειραιά,   

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

 

1. Ποιες ήταν οι οδηγίες διαχείρισης έπειτα από το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο 

σχολείο του Κερατσινίου; 

2. Ποιοι έλεγχοι έγιναν; Έγινε απολύμανση στους χώρους του σχολείου; 

3. Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος διαχείρισης κρουσμάτων σε σχολεία της 

χώρας; Κλείνει η τάξη; Κλείνει ολόκληρο το σχολείο; Στην προκειμένη περίπτωση 

ποια λύση επιλέχθηκε; 

4. Έγιναν προληπτικά τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς και μαθητές 

του σχολείου;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




