
 

     

 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  τον Υπουργό Εσωτερικών 

   

Θέμα: «Κανένα τεστ σε σχολείο όπου συστεγάζονται 650 παιδιά και 

εκπαιδευτικοί καταγγέλλει ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Σύλλογος Γονέων και η 

Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας» 

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Σύλλογος Γονέων και η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου 

Χαλκίδας καταγγέλλουν πως κανένα τεστ δε χορηγήθηκε από τον ΕΟΔΥ στο 

συγκεκριμένο σχολείο όπου συστεγάζονται Γυμνάσιο και Λύκειο, σύνολο 650 παιδιά και 

εκπαιδευτικοί, παρόλο που εντοπίστηκαν δύο κρούσματα σε μαθητές που ανήκουν σε δύο 

διαφορετικά τμήματα, στις 6 Οκτωβρίου 2020. 

 

Συγκεκριμένα αναφέρουν «Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων  προχώρησε σε 

όλες τις απαιτούμενες  ενέργειες  σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ενημέρωσε 

τις οικογένειες των μαθητών των δύο τμημάτων πως αναστέλλεται για δεκατέσσερις 

ημέρες η λειτουργία αυτών των τμημάτων, όπως ορίζει ο νόμος. 

 

Στην προσπάθεια αυτή προσχώρησε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου 

μας επικοινωνώντας με την Δήμαρχο Χαλκιδέων κυρία Βάκα, την Πρόεδρο της Σχολικής 

Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων κυρία Μιντζιφίρη και την Πολιτική Προστασία.  

 

Στην επικοινωνία μας  με τους αρμόδιους φορείς ζητήσαμε τα ακόλουθα: α) Απολύμανση 

σε όλους τους  χώρους του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθώς τα δύο σχολεία 

συστεγάζονται, β) Διενέργεια τεστ ανίχνευσης κορωναιού στους εκπαιδευτικούς  του 

σχολείου και  σε όλους  τους μαθητές, γ) Πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας, 

καθώς στο Γυμνάσιο εργάζεται μία μόνο υπάλληλος  καθαριότητας, έλλειψη που έχει 

διαπιστωθεί και για την οποία έχουμε σχετικά αιτηθεί στον Δήμο Χαλκιδέων. 

Η απάντηση των αρμόδιων φορέων ήταν πως τίποτα από τα παραπάνω δεν προβλέπεται 

 στα υγειονομικά πρωτόκολλα.» 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών, 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

495

Ημερομ. Κατάθεσης:

13/10/2020



 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμεροι για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

2. Τι ακριβώς προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε περίπτωση κρούσματος σε 

σχολείο, πόσο μάλλον όταν συστεγάζονται 650 μαθητές και εκπαιδευτικοί, όπως 

στο συγκεκριμένο; 

3. Η απολύμανση αφορά μονάχα στα τμήματα όπου εκδηλώνονται κρούσματα ή στο 

σύνολο του σχολείου καθώς οι μαθητές κινούνται ελεύθερα σε κοινόχρηστους 

χώρους; 

4. Η διενέργεια τεστ για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον κρουσμάτων οφείλει να γίνεται 

μονάχα στα τμήματα όπου εκδηλώνονται κρούσματα ή στο σύνολο του σχολείου 

καθώς οι μαθητές κινούνται ελεύθερα σε κοινόχρηστους χώρους και έρχονται σε 

επαφή και με μαθητές άλλων τμημάτων; 

5. Υπάρχει πρόβλεψη στο δήμο για δωρεάν τεστ covid-19 όταν εκδηλώνονται 

κρούσματα σε μέρη με συνωστισμό όπως τα σχολεία; 

6. Αν όχι, υπάρχει τουλάχιστον πρόβλεψη κάλυψης ποσοστού του κόστους για 

διενέργεια τεστ ιδιωτικά για συνανθρώπους μας που έχουν αποδεδειγμένα 

οικονομικές δυσκολίες; 

7. Η μια υπάλληλος καθαριότητας για το Γυμνάσιο είναι επαρκής όταν υπάρχει 

πανδημία; 

8. Αν όχι, ποιες ενέργειες θα γίνουν ώστε να προσληφθούν επιπλέον άτομα για την 

καθαριότητα του σχολείου; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




