
 

Ακινα, 28 Νοεμβρίου 2020 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ 

Προσ Τπουργό Παιδείασ & Θρθςκευμάτων 

Θζμα: “Σο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Περιςτερίου ηθτάει βοικεια απζναντι ςτον 

Κορονοϊό." 

Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο Λφκειο Περιςτερίου (ΕΝΕΕΓΥΛ) ο ςφλλογοσ 

διδαςκόντων, ο ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων και θ προϊςταμζνθ του ςχολείου με 

ςυςτθματικό τρόπο, από το Σεπτζμβριο, ακολουκώντασ υπθρεςιακοφσ και μθ δρόμουσ, 

ζχουν ενθμερώςει για τισ ανάγκεσ τθσ μονάδασ προκειμζνου να μπορζςει να λειτουργιςει 

με αςφάλεια για όλουσ του μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Με γνώμονα τθν κατακλείδα 

τθσ τελευταίασ επιςτολισ του ςυλλόγου διδαςκόντων, ότι “Τα ςχολεία πρζπει να είναι 

ανοιχτά και οι μακθτζσ/τριεσ να βρίςκονται ς’ ζναν φροντιςτικό, οργανωμζνο, 

δθμοκρατικό, παιδαγωγικό και αςφαλι χώρο”, ζχουν ηθτιςει νοςθλευτικό προςωπικό, 

εκπαιδευτικό προςωπικό, περιςςότερεσ αίκουςεσ, περιςςότερα δρομολόγια ςτο ςχολικό 

λεωφορείο, τεκμθριώνοντασ το γιατί και ςτθριηόμενοι/εσ ςτα όςα προβλζπονται από το 

νόμο. Το Υπουργείο αλλά και θ αρμόδια Διεφκυνςθ ολιγώρθςαν και αγνόθςαν τισ αιτιςεισ.  

Η Διεφκυνςθ του ςχολείου, ζχοντασ εξαντλιςει κάκε άλλο δρόμο, απζςτειλε ζγγραφο προσ 

τθ Δ/νςθ Υγείασ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, ηθτώντασ να πράξει τα δζοντα, ανάμεςα ςτα 

υπόλοιπα να διακζςει ζναν γιατρό εργαςίασ προκειμζνου να δώςει τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, κακώσ τα πρωτόκολλα οφείλουν να εξειδικεφονται για κάκε 

μονάδα, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ και τισ ανάγκεσ τθσ, αν κζλουμε να είναι 

αποτελεςματικά. Η Περιφζρεια Αττικισ διαβίβαςε το ζγγραφο ςε ΕΟΔΥ, Δευτεροβάκμια 

και Δ/νςθ Υγειονομικοφ Ελζγχου, και φαίνεται πωσ κάπωσ απζδωςε θ πίεςθ αυτι, αφοφ για 

πρώτθ φορά από το Σεπτζμβριο υπιρξε επικοινωνία του ΕΟΔΥ με το ςχολείο και θ 

Δευτεροβάκμια δεςμεφτθκε προφορικά ότι κα διακζςει νοςθλεφτρια από το διπλανό 

ςχολείο.  

Ζτςι τθν Τρίτθ 24 Νοεμβρίου, ο ΕΟΔΥ ενθμζρωςε τθ διοίκθςθ του ςχολείου ότι κα 

αποςτείλει κλιμάκιο για να κάνει μία φορά τεςτ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ςτισ 4 Δεκεμβρίου, 

και όχι ςτουσ μακθτζσ/τριεσ. Τθν Τετάρτθ 25 Νοεμβρίου είχαμε το πρώτο επιβεβαιωμζνο 

κροφςμα ςε μακθτι.   

Ερωτάται θ κα. Τπουργόσ 

-Τι μζτρα κα πάρει το Υπουργείο, προκειμζνου να είναι αςφαλζσ το ςχολικό περιβάλλον για 

όλουσ τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ; 

Ο ερωτών Βουλευτισ 

Κρίτων Αρςζνθσ 
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