
 

 

 

     

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: «Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά» 

 

Με υπόμνημά του ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής 

αναφέρεται διεξοδικά στις ελλείψεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 

στην Ειδική Αγωγή. 

Αναφορικά με το 2ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Πειραιά,  

το οποίο συστεγάζεται με το 13ο Γυμνάσιο Πειραιά, ο Σύλλογος επισημαίνει πως «δεν διαθέτει 

επαρκείς αίθουσες εργασίας, πολλές φορές ούτε καν χώρο για να σταθεί το προσωπικό. Το 

προσωπικό περιλαμβάνει πάνω από 30 αναπληρωτές και 2 μόνιμους, την προϊστάμενη και 

ένα σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που πρέπει να συγχρωτίζονται σε έναν 

χώρο 15τμ. Επισημαίνουμε ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζεται η νομοθεσία και η εγκύκλιος 

λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών σχετικά με την τηλε-εργασία σε περίοδο COVID-19, 

προκειμένου να αποτραπεί ο συγχρωτισμός στο χώρο εργασίας. Γίνεται σαφές ότι οι 

συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι συνάδελφοί μας θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο, τόσο τη 

δική τους υγεία, όσο και των εξυπηρετούμενων μαθητών και των οικογενειών τους. Πέρα από 

τις ανεπαρκείς αίθουσες για τα ραντεβού, δεν υπάρχει και ο κατάλληλος εξοπλισμός σε 

υπολογιστές για να συντάσσονται οι γνωματεύσεις.  

Επίσης δεν παρέχεται μέχρι στιγμής κανένα ψυχομετρικό εργαλείο για να αξιολογηθούν 

σωστά οι μαθητές που εξετάζονται. Χρησιμοποιούνται άτυπα διάφορες κλίμακες που έχουν 

φέρει στην υπηρεσία συνάδελφοι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει έγκυρο εργαλείο.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο το επικείμενο νέο άνοιγμα των σχολείων, 

 

 Ερωτάται η κα Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερη για την κατάσταση που επικρατεί στο ΚΕΣΥ Πειραιά; 

2. Δεδομένου του περιορισμένου χώρου εργασίας ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε 

να είναι ασφαλείς όλοι οι εργαζόμενοι τόσο στο ΚΕΣΥ όσο και στο συστεγαζόμενο 

σχολείο; 
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3. Προβλέπεται προμήθεια εξοπλισμού και ψυχομετρικών εργαλείων ώστε να μπορούν 

να ασκούν το έργο τους με συνέπεια και επαγγελματισμό; 

4. Υπάρχει πρόβλεψη για εξεύρεση νέου χώρου για το ΚΕΣΥ Πειραιά; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




