
 

     

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  τον Υπουργό Εσωτερικών 

     

Θέμα: «Καταγγελίες του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής για την 

κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια ΙΕΚ της χώρας» 

 

Ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής καταγγέλλει με ανακοίνωσή της την 

κατάσταση που επικρατεί στα Δ.ΙΕΚ της χώρας που άνοιξαν με καθυστέρηση μιας 

εβδομάδας, καθώς με βάση τις ανακοινώσεις του υπουργείου θα ξεκινούσαν μαθήματα 

στις 5 Οκτωβρίου, και με τους φοιτητές να μην έχουν ακόμα πάσο για τις μετακινήσεις 

τους με ΜΜΜ. 

 

Εκτός της προαναφερθείσας καθυστέρησης στην έναρξη των μαθημάτων ο Σύλλογος 

αναφέρει πως υπάρχουν Δ.ΙΕΚ που δεν έχουν ανοίξει καν, όπως ενδεικτικά τα Δ.ΙΕΚ 

Ηλιούπολης, Γαλατσίου, Μεταξουργείου, Αμπελοκήπων, με κάποια από αυτά να 

ανακοινώνουν ότι δεν θα ανοίξουν γιατί δεν έχουν προσωπικό καθαριότητας. 

 

Ακόμη και στα Δ.ΙΕΚ που ξεκίνησαν τα μαθήματα ο Σύλλογος καταγράφει τα κάτωθι 

προβλήματα: 

 

«-Στο Δ.ΙΕΚ του Νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ», στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» -σε μία ειδικότητα δηλαδή που είναι πολύ απαραίτητη για 

την περίοδο που διανύουμε- βρέθηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και το Δ.ΙΕΚ 

έκλεισε χωρίς καμία ενημέρωση στους σπουδαστές για το τι θα γίνει με το εξάμηνο και 

χωρίς να πραγματοποιηθούν τεστ στους σπουδαστές. 
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-Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας. Τα Δ.ΙΕΚ φιλοξενούνται σε 

σχολεία που το πρωί υποδέχονται μαθητές και πολλά δεν έχουν καν προσωπικό 

καθαριότητας, όπως το Δ.ΙΕΚ Ν. Σμύρνης, ενώ είναι άκρως απαραίτητη η συνεχής 

απολύμανση των αιθουσών, ειδικά σε καιρό πανδημίας! Ενώ, σε άλλα Δ.ΙΕΚ υπάρχει κατά 

βάση ένας εργαζόμενος καθαριότητας, ίσως και δύο, που σίγουρα δεν είναι αρκετό για τα 

μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, με αποτέλεσμα να μην απολυμαίνεται τίποτα σωστά. Στο 

Δ.ΙΕΚ Κορυδαλλού και Κερατσινίου, δεν υπάρχουν καν αντισηπτικά στις αίθουσες! 

-Στο Δ.ΙΕΚ Νίκαιας, στη ΣΚΥΠ και σε πολλά άλλα, υπάρχουν ειδικότητες που κάνουν 

μαθήματα σε πολύ μικρές αίθουσες έως και 30 σπουδαστές, με σοβαρό κίνδυνο της 

υγείας των σπουδαστών και των οικογενειών τους! 

-Σε πολλά Δ.ΙΕΚ υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

κενά εκπαιδευτών καλύπτονται με συνταξιούχους! 

-Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε εργαστήρια και υποδομές! Για παράδειγμα, στο Δ.ΙΕΚ 

Δάφνης, σε ειδικότητα που χρησιμοποιούν υπολογιστές, τους είπαν ότι δεν έχουν 

πρόσβαση στους υπολογιστές του πρωινού σχολείου, επομένως το εργαστήριο θα γίνει 

θεωρητικά! Ενώ στο Δ.ΙΕΚ Κορυδαλλού, σε αντίστοιχη ειδικότητα, λόγω του μικρού όγκου 

υπολογιστών (γιατί είναι απαρχαιωμένοι και πολλοί χαλασμένοι), κάνουν μαθήματα 2 

σπουδαστές σε έναν υπολογιστή, δίπλα-δίπλα.» 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

 

1. Είναι ενήμεροι για την καταγγελία και το περιεχόμενο αυτής; 

 

2.  Αν ναι, τι ενέργειες έχουν γίνει για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων; 

 
3. Ισχύει πως κάποια Δ.ΙΕΚ δεν άνοιξαν λόγω έλλειψης προσωπικού καθαριότητας; 

 
4. Αν ναι, τι πρόβλεψη υπάρχει για τους φοιτητές που χάνουν μαθήματα; 

 
5. Ποια η κατάσταση με τους εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας στα Δ.ΙΕΚ; 

 
6. Έχει προσληφθεί επαρκής αριθμός εργαζομένων στην καθαριότητα; 

 



7. Αν ναι, πόσοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα προβλέπονται ανά Δ.ΙΕΚ με βάση τον 

αριθμό των σπουδαστών; 

 
8. Τι ισχύει για το Δ.ΙΕΚ του Νοσοκομείου «Σωτηρία»; Πότε θα ανοίξει να ξεκινήσουν 

τα μαθήματα; 

 
9. Πόσοι φοιτητές προβλέπονται ανά αίθουσα στα Δ.ΙΕΚ; 

 
10. Ισχύει πως τα Δ.ΙΕΚ Κορυδαλλού και Κερατσινίου δεν έχουν αντισηπτικά; 

 
11. Αν ναι, υπάρχει πρόβλεψη άμεσης προμήθειας στα δύο αυτά Δ.ΙΕΚ; 

 
12. Υπάρχει γενικότερα επάρκεια αντισηπτικών στα Δ.ΙΕΚ; 

 
13. Στο Δ.ΙΕΚ Νίκαιας πόσοι σπουδαστές υπάρχουν ανά αίθουσα; 

 
14. Αν ισχύει πως είναι περίπου 30, είναι αυτός ο αριθμός κατάλληλος σε συνθήκες 

πανδημίας; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




