
 

     

 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Υγείας 

   

 

Θέμα: «Η Ένωση Γονέων Μαθητών Ρόδου καταγγέλλει πως τα πράγματα 

χειροτερεύουν» 

 

 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Ρόδου σε ανακοίνωσή της καταγγέλλει πως, ένα 

μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα πράγματα στα σχολεία χειροτερεύουν 

αντί να βελτιώνονται. 

 

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει: «Τα σχολεία του νησιού μας, δυστυχώς όχι μόνο δεν 

αποτελούν εξαίρεση αλλά αντίθετα βρίσκονται σε πολύ οριακό σημείο. Κενά 

εκπαιδευτικών, έλλειψη επαρκούς προσωπικού καθαριότητας, σχολικά λεωφορεία γεμάτα 

με όρθια παιδιά, παλιά και προβληματικά σχολικά κτίρια με αίθουσες χωρίς παράθυρα να 

«στοιβάζουν» από 22 έως 27 μαθητές, συνθέτουν την πραγματική μεγάλη εικόνα πολλών 

σχολείων της Ρόδου. Για παράδειγμα στο Καζούλειο παιδιά κάνουν μάθημα σε 

αποδυτήρια. 

Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να έχουμε σήμερα πολλούς μαθητές 

άρρωστους σε όλο το νησί, κάποιοι από αυτούς με πυρετό και να μην έχει γίνει ούτε ένα 

τεστ από το δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλιστα σε κάποια σχολεία ζητούν έγγραφο από 

γιατρό για να επιστρέψει το παιδί, λες και μπορεί κάποιος γιατρός να βεβαιώσει χωρίς τεστ 

αν ένα παιδί με συμπτώματα δεν νοσεί με COVID. Η κυβέρνηση δηλαδή μεταθέτει την 

δική της ευθύνη να διασφαλίσει επαρκή ποσότητα τεστ δωρεάν, στους γονείς και στους 

γιατρούς. Διότι εφόσον δεν διασφαλίζεται δωρεάν τεστ, ποιος αντέχει οικονομικά να 

πληρώνει δύο φορές από 120 ευρώ σε ιδιωτικά εργαστήρια.» 
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Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών, 

 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

 

1. Είναι ενήμερη για την κατάσταση στα σχολεία της Ρόδου; 

2. Πόσα παιδιά υπάρχουν ανά τμήμα; 

3. Είναι όλες οι αίθουσες κατάλληλες (μεγάλες, με αερισμό) για να φιλοξενούν εν 

μέσω πανδημίας 25-27 παιδιά; 

4. Πόσες καθαρίστριες υπάρχουν για κάθε σχολείο κατά Μ.Ο.; 

5. Η διενέργεια μαθημάτων σε αποδυτήρια θεωρείται η βέλτιστη εκπαιδευτική λύση; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη για εξασφάλιση επιπλέον αιθουσών όπου να μπορεί να 

διεξάγεται το μάθημα με όλους τους όρους ασφάλειας που απαιτούνται λόγω 

πανδημίας; 

7. Τα σχολεία της Ρόδου περιλαμβάνονται στην 3η φάση πρόσληψης αναπληρωτών 

και αν ναι, πόσες κενές θέσεις προβλέπεται να καλυφθούν; 

8. Τι κενά παραμένουν σε επίπεδο εκπαιδευτικών ; 

9. Δεν ισχύει για τα σχολικά λεωφορεία ό,τι ισχύει γενικότερα για τις μαζικές 

μετακινήσεις; 

10. Αν ναι, γίνεται έλεγχος τήρησης των μέτρων στα σχολικά λεωφορεία που γεμίζουν 

ασφυκτικά όχι με πρωτοβουλία των μαθητών προφανώς; 

11. Ποια η πρόβλεψη για δωρεάν τεστ στα ύποπτα κρούσματα μαθητών και 

εκπαιδευτικών, ιδίως σε περιπτώσεις με αποδεδειγμένη οικονομική δυσκολία; 

12. Πόσα δωρεάν τεστ έχουν γίνει σε σχολεία στη Ρόδο; 



13. Υπάρχει πρόβλεψη κάλυψης μέρους του κόστους του τεστ από τους δήμους σε 

συνανθρώπους μας με αποδεδειγμένη οικονομική δυσκολία; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




