
 

     

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

 

Θέμα: «Καταγγελία γονέων 10ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας» 

 

Οι γονείς του 10ου δημοτικού σχολείου Νίκαιας με επιστολή τους διαμαρτύρονται για τον 

τρόπο εφαρμογής του υγειονομικού πρωτόκολλου της Κυβέρνησης στο συγκεκριμένο 

σχολείο, όπου μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα covid-19 στις 17/9 το τμήμα παραμένει 

κλειστό έως και τις 31/10.  

Πρόκειται, όπως αναφέρουν, για ένα σχολείο με 370 μαθητές δημοτικού και 50 μαθητές 

νηπίου ενώ εργάζονται 40 περίπου εκπαιδευτικοί και λοιποί εργαζόμενοι. Σύμφωνα με την 

καταγγελία τους, οι γονείς έχουν ξοδέψει περίπου 600 ευρώ προκειμένου να κάνουν 

επαναληπτικά τεστ για να εξακριβώσουν αν τα παιδιά τους, οι ίδιοι και οι ευπαθείς ομάδες 

συγγενών τους έχουν κολλήσει, δεδομένου πως τα τεστ δεν καλύπτονται από το δημόσιο 

σύστημα και τον ΕΟΔΥ. Παράλληλα, καταγγέλλουν πως δεν έχουν γίνει ούτε προβλέπεται 

να γίνουν δειγματοληπτικά τεστ στα παιδιά που φοιτούν υπόλοιπα τμήματα ούτε υπάρχει 

πρόβλεψη για τεστ στους εκπαιδευτικούς των τμημάτων που κλείνουν. Παράλληλα, οι 

γονείς των παιδιών σε καραντίνα αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με την εργασία τους, 

δεδομένου πως δεν προβλέπεται ειδική άδεια, ενώ η λύση της φύλαξης των παιδιών από 

τον παππού και τη γιαγιά ελλοχεύει κινδύνους για τη δική τους υγεία. Τέλος, δεδομένου 

πως δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξ 

αποστάσεως λόγω ανεπάρκειας κατάλληλου εξοπλισμού και υποδομών. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

75

Ημερομ. Κατάθεσης:

5/10/2020



Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμεροι για την κατάσταση στο 10ο δημοτικό σχολείο Νίκαιας; 

2. Για ποιο λόγο παραμένει το τμήμα κλειστό έως 31/10, δηλαδή, 1.5 μήνα; 

3. Για ποιο λόγο δεν γίνονται έστω και δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα υπόλοιπα 

τμήματα;  

4. Για ποιο λόγο δεν εξετάζονται οι εκπαιδευτικοί για κορονοϊο στα τμήματα που 

κλείνουν; Δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουν κολλήσει; 

5. Υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη του κόστους του τεστ για κορονοϊό από τα δημόσια 

ταμεία για όλα τα παιδιά του τμήματος σε περιπτώσεις που κάποιο παιδί σε ένα 

τμήμα βρεθεί θετικό; 

6. Τι πρόβλεψη υπάρχει για κάλυψη του κόστους του τεστ και για τους γονείς των 

παιδιών ενός τμήματος όπου εντοπίζεται κρούσμα; 

7. Υπάρχει πρόβλεψη άδειας ειδικού σκοπού για γονείς σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

σε περιπτώσεις που κάποιο τμήμα σχολείου παραμένει κλειστό λόγω κρούσματος 

παραπάνω από 1-2 μέρες και τα παιδιά παραμένουν σε καραντίνα; 

8. Πού βρίσκεται η κατάσταση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

9. Υπάρχει πρόβλεψη για την ενεργοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και σε 

περιπτώσεις που κάποιο τμήμα παραμένει κλειστό παραπάνω από 1-2 μέρες; 

  Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




