
 

     

 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

    

Θέμα: «Λειτουργία Σχολής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ εν μέσω πανδημίας» 

 

Εδώ και λίγο καιρό, με απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει επανέλθει 

το καθεστώς της εσώκλειστης φοίτησης στη Σ.Α.Ε.Α για όλα τα έτη. Όμως, πέρα από τα 

προβλήματα που έχουν τεθεί συχνά επί του θέματος και έχω θέσει σε επίκαιρη ερώτησή 

μου (ΑΠ 914/12.07.2020, θέμα “Επαναφορά εσώκλειστης φοίτησης στη σχολή 

αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας”), στην παρούσα περίοδο, ανακύπτουν 

προβλήματα που σχετίζονται απόλυτα με την πανδημία του κορονοϊού. 

 

Δυστυχώς, οι οδηγίες αποφυγής συγχρωτισμού είναι αδύνατο να εφαρμοστούν σε μια 

Σχολή 400 περίπου σπουδαστών με διδακτήρια σχεδόν 50 ατόμων. Έτσι, μοιραία 

προέκυψαν θετικά κρούσματα, διμοιρίες σπουδαστών απομονώθηκαν και τέθηκε σε 

κίνδυνο το συνολικό εκπαιδευτικό έργο.  

 

Η διασπορά δεν είναι εφικτό να ανακοπεί αποκλειστικά με το να τεθούν σε καραντίνα τα 

θετικά κρούσματα καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρχουν ασυμπτωματικοί φορείς 

του ιού που, σε μια κλειστή κοινότητα, όπως είναι η Σ.Α.Ε.Α, θα συνεχίσουν να 

διασπείρουν εν αγνοία τους τον ιό. 

 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να σχεδιαστούν συντονισμένες ενέργειες που θα επιτρέψουν 

την απρόσκοπτη φοίτηση από τη μια πλευρά, διασφαλίζοντας την υγεία σπουδαστών, 

εκπαιδευτών και καθηγητών από την άλλη. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1120

Ημερομ. Κατάθεσης:

27/10/2020



1. Πόσα θετικά κρούσματα έχουν σημειωθεί στη Σ.Α.Ε.Α μέχρι τώρα; 

2. Τι επιβάλλουν τα σχετικά πρωτόκολλα διαχείρισης αυτών; 

3. Εξετάζεται το ενδεχόμενο, κατά την περίοδο της πανδημίας, να θεσπιστεί η 

επαναφορά της ακαδημαϊκής φοίτησης και ειδικότερα η καθιέρωση της 

τηλεκπαίδευσης, όπως εφαρμόζεται και σε όλες τις Πανεπιστημιακές Σχολές της 

χώρας; 

4. Αν όχι ποιες ενέργειες εξετάζονται και σχεδιάζονται από το Υπουργείο για την 

προστασία σπουδαστών και προσωπικού της Σχολής (μαζικά τεστ, δημιουργία 

μικρότερων τμημάτων);  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




