
 

 
 

 
 

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 

 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Υγείας 

 

 

 

Θέμα: Πλημμελή μέτρα αντιμετώπισης κρουσμάτων κορονοϊού, από πλευράς ΕΟΔΥ, σε 

δομές Ειδικής Αγωγής. 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής (Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής), τον συνδικαλιστικό φορέα που εκπροσωπεί το Ειδικό 

Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό της Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης, 

υφίστανται σοβαρές ελλείψεις και απουσία ιδιαίτερης πρόνοιας, από πλευράς ΕΟΔΥ, σε 

θέματα που αφορούν στην ασφάλεια μαθητών και καθηγητών, στα σχολεία Ειδικής Αγωγής. 

 

Συγκεκριμένα, υπήρξαν, πρόσφατα, θετικά κρούσματα του κορονοϊού σε Σχολική Μονάδα 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Αττικής και επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 

δεκατεσσάρων ημερών. Οι σοβαρές, όμως, ελλείψεις από πλευράς ΕΟΔΥ, που 

διαπιστώθηκαν, οδηγούν εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες σε μεγάλη ανασφάλεια, 

άγχος και έλλειψη εμπιστοσύνης.  

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής αναφέρει ότι: 

 

 Δεν έγινε καμία ιχνηλάτηση των επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος. 

 Δεν υπήρξε καμία πρωτοβουλία από πλευράς ΕΟΔΥ και καμία κατεύθυνση 

διενέργειας covid-19 test, σε παιδιά και καθηγητές, πολλοί εκ των οποίων 

αναζητούσαν, με δική τους πρωτοβουλία, Μονάδες Υγείας που θα μπορούσαν να 

υποβληθούν σε test. 
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 Δεν έχουν εκδοθεί από τον ΕΟΔΥ συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας για τον 

covid-19, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σχολείων Ειδικής Αγωγής, 

καθώς είναι αδύνατο οι μαθητές αυτοί να τηρήσουν τις αποστάσεις που προβλέπονται, 

ενώ πολλοί, οι οποίοι εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας, προβαίνουν σε απτική επαφή 

καθηγητών και άλλων συμμαθητών τους. 

  Πολλά παιδιά, έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να 

εκτεθεί η ζωή τους σε κίνδυνο, σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος. 

 Στα σχολικά λεωφορεία που εξυπηρετούν τους μαθητές των ΣΜΕΑΕ, η πληρότητα δεν 

έχει μειωθεί, παραμένοντας στο 100%, ενώ παράλληλα γίνεται ανάμειξη του 

πληθυσμού των τάξεων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού, 

δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα τη δυνητική ιχνηλάτηση. 

 

Είναι σαφές, ότι για όλα τα παραπάνω, πρέπει να υπάρξουν υπεύθυνες απαντήσεις και 

μεγαλύτερη πρόνοια ώστε, τόσο οι γονείς των παιδιών αυτών, όσο και οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται στα συγκεκριμένα σχολεία, να αισθάνονται εμπιστοσύνη και ασφάλεια.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία και τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα του 
ζητήματος, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν, μέσω των 

πλημμελών μέτρων αντιμετώπισης των κρουσμάτων κορονοϊού, από πλευράς ΕΟΔΥ, 
στις δομές της Ειδικής Αγωγής; 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25 
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