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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως 

Θέμα: «Επιτελικό φιάσκο με το άνοιγμα των σχολείων» 

 

Μετά το κυβερνητικό αλαλούμ σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων, για το οποίο οι 

ειδικοί εξέφρασαν ιδιαίτερες επιφυλάξεις, και ενώ η απόφαση του Υπουργείου σας είχε 

ληφθεί πριν την εισήγηση της επιτροπής λοιμωξιολόγων, τελικά το Υπουργείο σας 

προέβη στην επανεκκίνηση και επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων, δημοτικών και 

μονάδων Ειδικής Αγωγής σήμερα, Δευτέρα 11.1.2020.  

«Πρώτη φορά είδαμε να λαμβάνεται απόφαση από την κυβέρνηση πριν την 

συνεδρίαση των ειδικών» τονίζει στην ΑΥΓΗ ο αντιπρόεδρος της ΔΟΕ Γιώργος 

Τρούλης, «κάτι που δείχνει ότι υπήρχε πολιτική πρόθεση, χωρίς όμως να υπάρχουν 

τα επιδημιολογικά στοιχεία στα χέρια των ειδικών». Μάλιστα πρόσθεσε ότι από τη 

μία βλέπουμε μια βιαστική κίνηση, από την άλλη πρόχειρο εγκληματικό σχέδιο 

ανοίγματος των σχολείων, καθώς δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο προστασίας στις 

σχολικές μονάδες». 

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το πρόβλημα δεν είναι έξω από τα σχολεία, όπως ισχυρίζεται 

συνεχώς η Νίκη Κεραμέως, αλλά μέσα στις τάξεις, καθώς δεν υπάρχει καμία απολύτως 
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πρόβλεψη για τη μετακίνηση των μαθητών στα σχολικά λεωφορεία, όπου ο 

συνωστισμός είναι αναπόφευκτος. Σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές ώρες προσέλευσης και 

αποχώρησης, εξηγεί ότι δεν καθίσταται στα σχολεία που δε έχουν παραπάνω από μία 

εισόδους και σε όσα φοιτά μεγάλος αριθμός μαθητών». 

H αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πανδημία, 

επιβεβαιώνεται με δραματικό τρόπο από πρόσφατο ρεπορτάζ, αναφορικά με την 

έκκληση σχολείων προς τους γονείς να έχουν τα παιδιά τους μαζί κουβέρτες, ώστε 

να μην κρυώνουν στο μάθημα. 

Την αποτυχία αυτή καταδεικνύει εμφατικά πρόσφατο ρεπορτάζ του the socialist.gr το 
οποίο έχει ως εξής: Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Χαλάστρας, η “σχολική αίθουσα θα πρέπει να αερίζεται συχνά και καλά. 
Για το λόγο αυτό το κάθε παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του μια μικρή 

κουβερτούλα τοποθετημένη σε σακούλα με το όνομά του. Κάθε Παρασκευή θα 
επιστρέφεται στο σπίτι για πλύσιμο”. 

Η αδυναμία της κυβέρνησης τόσους μήνες, να καταρτίσει ένα σχέδιο, ώστε να 
υπάρχουν λιγότεροι μαθητές στις αίθουσες, ώστε να διδάσκονται με ασφάλεια και 
αξιοπρέπεια, φέρνει εξελίξεις απαράδεκτες που “ξεφτιλίζουν” την δημόσια Παιδεία και 
θέτουν σε κίνδυνο γονείς, καθηγητές και μαθητές! 

Η ανακοίνωση του σχολείου: 

«Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Με την ανακοίνωση της επαναλειτουργίας των σχολείων τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου σας 
ενημερώνουμε για τους παρακάτω κανόνες που θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια της δια 
ζώσης λειτουργίας του σχολείου μας. Οι κανόνες είναι υποχρεωτικοί και 
εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις από όλους μας. 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε θέμα, απορία και συνεργασία, με 
γνώμονα πάντα το όφελος των παιδιών μας. 

Ευχόμαστε Καλή Ασφαλή και Δημιουργική Νέα Χρονιά! 

Χαλάστρα, 8-1-2021 



Η Διευθύντρια και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Προσέλευση μαθητών: 8.00-8.15 πμ 

Οι διδακτικές ώρες και τα διαλείμματα παραμένουν ως έχουν. 

Αποχώρηση μαθητών: 

*       Α’ και Β’ τάξη: 13.00 μ.μ 

*       Γ’ και Δ’ τάξεις: 13.10 μ. μ 

*       Ε’ και ΣΤ’ τάξεις: 13.15 μ. μ 

Το ολοήμερο πρόγραμμα αρχίζει στις 13:15 με τη σίτιση των παιδιών. Η πρώτη δυνατή 
αποχώρηση είναι στις 15:00. Η λήξη του προγράμματος είναι στις 16:00. Προβλέπεται 
μια (1) ώρα ειδικότητα καθημερινά  και μία (1) ώρα Μελέτη-Προετοιμασία. 

Οι μαθητές/τριες μπαίνουν στον χώρο του σχολείου φορώντας μάσκα υποχρεωτικά. 

Οι γονείς αποχωρούν αμέσως μετά την είσοδο του παιδιού στο σχολείο για την 
αποφυγή συνωστισμού. 

Δε γίνεται συγκέντρωση των μαθητών/τριών στο προαύλιο. Τα παιδιά θα πηγαίνουν 

κατευθείαν στις τάξεις τους, όπου θα τα περιμένει ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός. 

Η προσέλευση στο σχολείο με ποδήλατο δεν επιτρέπεται, καθώς ο χώρος στάθμευσης 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τα διαλείμματα. 

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους: 

*        Το παγουρίνο τους ή μπουκάλι με νερό . 

*        Το δεκατιανό τους. 

*        Είδη ατομικής προστασίας (χαρτομάντιλα, αντισηπτικό και αντισηπτικά 
μαντηλάκια). 

*        Ένα σακουλάκι με δύο (2) επιπλέον καθαρές μάσκες. 



*        Ένα σακουλάκι όπου θα αποθηκεύουν την χρησιμοποιημένη μάσκα τους. 

*        Η σχολική αίθουσα θα πρέπει να αερίζεται συχνά και καλά. Για το λόγο αυτό το 

κάθε παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του μια μικρή κουβερτούλα τοποθετημένη σε 
σακούλα με το όνομά του. Κάθε Παρασκευή θα επιστρέφεται στο σπίτι για πλύσιμο. 

Παρακαλούμε να μην προσέρχεστε κατά τα διαλείμματα στα κάγκελα. Φροντίστε τα 

παιδιά να έχουν το δεκατιανό τους από το πρωί στην τσάντα τους. 

Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή και ο δανεισμός οποιουδήποτε αντικειμένου (στυλό, 
τετράδια, ρούχα, φαγητό, νερό ή ό,τι άλλο), μεταξύ των μαθητών/τριών. 

Ο κάθε μαθητής/τρια θα κάνει χρήση αποκλειστικά και μόνο των δικών του 

ειδών γραφικής ύλης (μολύβια ,τετράδια κλπ), καθώς και μάσκας. 

Παρακαλούμε να ελέγχετε τις τσάντες των παιδιών, ώστε να μην ξεχνούν 

απαραίτητα πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να διαθέσουμε (π.χ. 
τετράδια, βιβλία κτλ.). 

Το προαύλιο είναι οριοθετημένο κατά τρόπο, ώστε κάθε τάξη να έχει τον χώρο όπου θα 
κάνει διάλειμμα. Οι μαθητές/τριες θα παραμένουν στον συγκεκριμένο χώρο καθ’ όλη 
τη διάρκεια του διαλείμματος. 

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να προσπαθούν να τηρούν την απόσταση του 1,5 

μέτρου μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και να υπακούουν στις 
συστάσεις του εφημερεύοντος εκπαιδευτικού. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες φορούν τη μάσκα τους. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές/τριες μπορούν να 
μην φορούν τη μάσκα τους. 

Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να φέρνουν μαζί τους μπάλες, παιχνίδια ή άλλα 
αντικείμενα πέρα από τα απαραίτητα για το μάθημα. 

Επίσης, δεν επιτρέπονται τα κεράσματα στην τάξη ή/και σε οποιοδήποτε χώρο του 

σχολείου, ακόμα και σε ατομικές συσκευασίες, για γιορτές, γενέθλια κτλ. 

Εργασίες για το σπίτι σε φωτοτυπίες, προς το παρόν, δε θα δίνονται. Θα ενημερωθείτε 

από τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς για τη διαδικασία ανάθεσης εργασιών. 



Στην απευκταία περίπτωση που μαθητής/τρια εμφανίσει συμπτώματα του covid- 19 ή 
άλλης ασθένειας τηρείται το απαιτούμενο πρωτόκολλο και ο/η ασθενής μεταφέρεται, 

σε αίθουσα κενή, καλά αεριζόμενη ως την άφιξη του γονέα. Αν κάποιο παιδί 
παρουσιάσει συμπτώματα covid – 19, ή οποιασδήποτε άλλης ασθένειας, θα πρέπει να 
ελέγχεται ιατρικά το συντομότερο δυνατό. 

Παιδιά με συμπτώματα ίωσης από το προηγούμενο βράδυ ή το πρωί παραμένουν στο 
σπίτι και ζητείται πάντα ιατρική βοήθεια για όσο διάστημα μαίνεται η πανδημία. Σε 
κάθε περίπτωση ενημερώνετε το σχολείο. 

Οι γονείς/κηδεμόνες – συνοδοί υποχρεούνται να φορούν μάσκα κατά την 

προσέλευση το πρωί και κατά την αποχώρηση των παιδιών το μεσημέρι. 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου η είσοδος τρίτου προσώπου στο σχολικό 
χώρο  δεν επιτρέπεται.  Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μετά από σχετική άδεια της 
Διευθύντριας και μόνο με χρήση προστατευτικής μάσκας. 

Όσα παιδιά καθυστερούν το πρωί για οποιοδήποτε λόγο (ασθένεια, καιρικές συνθήκες 
κ.τ.λ.) θα μπορούν να εισέρχονται στο σχολείο στο 1ο διάλειμμα. 

Η ευθύνη, για όσα παιδιά έρχονται καθυστερημένα στο σχολείο και ασυνόδευτα, 

είναι των γονέων – κηδεμόνων τους. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά που μετά το 
σχόλασμα φεύγουν ασυνόδευτα. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ σεισμός) όλοι μας (παιδιά, εκπαιδευτικοί) θα 
πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά τους κανόνες στους οποίους εκπαιδευόμαστε. Θα 
παραλαμβάνετε τα παιδιά σας από τον χώρο που έχει οριστεί στο Σχέδιο Ετοιμότητας 
Σεισμού του Σχολείου (κέντρο αυλής-μπροστά από τις μπασκέτες), χωρίς να προηγηθεί 
τηλεφωνική επικοινωνία. 

Παρακαλούμε  να ελέγχετε την τσάντα των παιδιών για ανακοινώσεις καθώς και 
το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και να επισκέπτεστε, για τον ίδιο λόγο, τακτικά το 
ιστολόγιο του σχολείου». 

Μέχρι στιγμής το Υπουργείο σας δείχνει να έχει υποτιμήσει το ρόλο που μπορούν να 

παίξουν τα παιδιά στη διάδοση του νέου κορονοϊού. Τελευταίες έρευνες ωστόσο 

δείχνουν, βάσει στοιχείων, ότι τα παιδιά αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα 

διασποράς, καθώς μπορούν να μολυνθούν και να εξαπλώσουν τον ιό χωρίς να 

εμφανίσουν συμπτώματα. Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει το ρόλο που διαδραματίζουν 

τα παιδιά στη διάδοση του SARS-CoV-2, του νέου κορονοϊού.  



Μια μελέτη από το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για την Περιβαλλοντική Υγεία που 

εδρεύει στο Μόναχο, χρησιμοποίησε δοκιμές αντισωμάτων σε παιδιά και διαπίστωσε 

ότι αυτή η υπόθεση ότι τα παιδιά έπαιξαν οριακό ρόλο στη διάδοση του κοροναϊού 

είναι αναληθής. Η Annette-Gabriele Ziegler, η οποία ήταν επικεφαλής του έργου, λέει: 

«Πραγματοποιήσαμε δοκιμές αντισωμάτων σε παιδιά και διαπίστωσα ότι περισσότερο 

είχαν προσβληθεί από τον κοροναϊό από έξι φορές περισσότερο από ό, τι υποθέταμε 

προηγουμένως». 

Ως ΜέΡΑ25, επίσης η εκπαιδευτική κοινότητα και οι Σύλλογοι Υγειονομικών σας 

έχουμε απευθύνει επανειλημμένες εκκλήσεις για την ανάγκη λήψης στοχευμένων 

μέτρων προς υγειονομική προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών ώστε να 

αποσοβηθεί ο υγειονομικός κίνδυνος διασποράς του ιού που διατρέχουν με το 

άνοιγμα των σχολείων. Τα μέτρα αυτά ενσωματώνονται και σταχυολογούνται στην 

κάτωθι επιστολή διαμαρτυρίας για την έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων έναντι της 

διάδοσης του κορονοϊού που εκφράζει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών 

Βόνιτσας, ενόψει επαναλειτουργίας των δημοτικών σχολείων στις 11.1.2021, καθώς και 

στις ανακοινώσεις της ΟΛΜΕ από τις οποίες ανακοινώσεις προκύπτουν και οι 

εκπαιδευτικές ανισότητες που έχουν προκληθεί από την εφαρμογή του 

προγράμματος της τηλεκπαίδευσης, καθώς πολλοί μαθητές στερούνται την 

πρόσβαση σε τεχνολογικό εξοπλισμό. 

 
 
Αναλυτικά η ανακίνωση: 
«Την Παρασκευή στις 8 Ιανουαρίου καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
να ανοίξουν τα σχολεία μετά από δυο μήνες που είναι κλειστά. Την επόμενη Δευτέρα στις 11 του 
μηνός θα υποδεχτούν και τους μαθητές τους. 
Θα περίμενε κανείς ότι κατά το δίμηνο αποκλεισμό η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας θα 
προετοίμαζε τις σχολικές μονάδες με τον κατάλληλο επιτελικό σχεδιασμό, τα μέτρα και τις 
υποδομές να ανοίξει τα σχολεία και να μείνουν ανοιχτά αυτή τη φορά. 
Τον Σεπτέμβριο το άνοιγμα των σχολείων συνοδεύτηκε απο απίστευτες καταστάσεις. Μάσκες-
αλεξίπτωτα και παγουρίνα ανέλαβαν την προστασία!! Κάθε μέτρο λήφθηκε με γνώμονα το 
ελάχιστο ή το μηδενικό κόστος. Η εκπαιδευτική κοινότητα επεσήμανε από την αρχή τους 
κινδύνους που ενείχε αυτή η πολιτική. Κατέθεσε προτάσεις για το ασφαλές άνοιγμα των σχολικών 
μονάδων και περίμενε την αντίδραση της πολιτείας. Η μόνη αντίδραση, οι ανακοινώσεις της 
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ και των συναρμόδιων παραγόντων που επαναλάμβαναν ότι τα 
σχολεία είναι τα τελευταία που θα κλείσουν. 
Δυστυχώς οι φόβοι έγιναν πραγματικότητα. Το δεύτερο κύμα ήταν εδώ. Η κοινωνία έφτασε να 
θρηνεί εκατόμβη νεκρών καθημερινά. Τα σχολεία έκλεισαν, μαθητές και γονείς ανέλαβαν να 
βγάλουν το webex από την τρύπα. (που είναι τελικά εκείνα τα τάμπλετ που διατυμπάνιζαν ;) 



Πέρασαν δυο μήνες και ακόμη περιμένουμε την αποτίμηση των εκπαιδευτικών – παιδαγωγικών 
αποτελεσμάτων από τους επαΐοντες. Τι άραγε προσέφερε η τηλεκπαίδευση σε μαθητές 
νηπιαγωγείων και δημοτικών; Σιωπή… 
Σήμερα όμως, που οι μαθητές, τελικά, κολλάνε και είναι ασυμπτωματικοί φορείς. Τώρα που η 
Κυβέρνηση έχει σωρεύσει μια επιπλέον εμπειρία δύο μηνών, θα περίμενε κανείς να υπάρχει 
βούληση να ανοίξουν τα σχολεία με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς. Φευ!!!! 
Την στιγμή που θρηνούμε άδικα χαμένους συναδέλφους, το Υπουργείο επιλέγει να χειριστεί 
επικοινωνιακά πανδημία και άνοιγμα σχολείων. Αγνοεί τις ανησυχίες των ειδικών και προτείνει 
ως επιπλέον μέτρα προστασίας την κλιμακωτή προσέλευση των μαθητών, το άνοιγμα μιας 
επιπλέον πόρτας στον αύλειο χώρο και εθελοντικά τέστ!!!! 
Δικαιολογημένα ανησυχούν εκπαιδευτικοί και γονείς, καθώς τα ανέξοδα μέτρα δεν αγγίζουν τα 
πραγματικά προβλήματα, τους 25 μαθητές ανά τάξη, το μάθημα με ανοιχτά παράθυρα μες στο 
χειμώνα και τα χρόνια προβλήματα υγείας. 
Επειδή τα ψέματα κάποια στιγμή τελειώνουν. Επειδή η εκπαιδευτική πολιτική γράφεται με κόπο, 
αγωνία και αγάπη από τον κάθε εκπαιδευτικό, μέχρι το τελευταίο σχολείο στις εσχατιές της 
πατρίδας μας και όχι στα κανάλια της τηλεόρασης. Επειδή ο εκπαιδευτικός δεν είναι εχθρός του 
Υπουργείου, αλλά συνεργάτης. Επειδή έχει οικογένεια, είναι πατέρας, μητέρα, γιος και κόρη, η 
απάντηση στον εμπαιγμό σας, θα είναι ο θυμός μας. 
Πάρτε μέτρα πριν είναι αργά. 
Απαιτούμε ΑΜΕΣΑ : 
Α) Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων διασφάλισης της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών, με 
μέγιστο αριθμό τους 15 μαθητές ανά τμήμα και έναν μαθητή ανά θρανίο, προσλήψεις προσωπικού 
καθαριότητας και πλήρη κάλυψη υγειονομικών–καθαριστικών μέσων, αραίωση των μαθητών στα 
μέσα μεταφοράς στο 50% πληρότητας, με δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ σε εκπαιδευτικούς 
και μαθητές. Προτεραιότητα στον προαιρετικό εμβολιασμό (όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η 
UNESCO) πρέπει να έχουν οι ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών και έπειτα να ακολουθήσει η 
υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα. Ειδική μέριμνα για τα σχολεία ειδικής αγωγής που έμειναν 
ανοικτά και ανοχύρωτα. 
Β) Αύξηση δαπανών, μέσω της ενίσχυσης του τακτικού προϋπολογισμού, για τη δημόσια 
εκπαίδευση. 
Γ) Κάλυψη όλων των αναγκών σε τεχνολογικό εξοπλισμό των εκπαιδευτικών και μαθητών. 
Προσαρμογή των εκπαιδευτικών αντικειμένων και μαθημάτων για ουσιαστική εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, εφόσον απαιτηθεί ξανά. Αναπροσαρμογή της ύλης και σχεδιασμός κάλυψής της τους 
επόμενους μήνες. 
Δ) Να δοθούν όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα, από την επιτροπή των λοιμωξιολόγων και την 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, για την εικόνα της διασποράς του ιού στα σχολεία της χώρας και των 
δεδομένων καταγραφής κρουσμάτων σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
Ε) Σε περίπτωση αδράνειας τόσο της επιτροπής, όσο και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, η 
ΔΟΕ να ζητήσει εισαγγελική παραγγελία για την ανάκτηση των στοιχείων και απόδοση τυχόν 
ευθυνών. 
ΣΤ) Την αξιοποίηση κάθε ένδικου μέσου προάσπισης της υγείας των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών μας από τη ΔΟΕ. 



Ζ) Άμεσα η ΔΟΕ να θέσει τον κλάδο σε κινηματική εγρήγορση, απαιτώντας μαζικά τη διασφάλιση 
της υγείας εκπαιδευτικών και μαθητών». 
 

Η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της επανειλημμένα επισήμανε τα εξής: «Το ΔΣ της ΟΛΜΕ 

έγκαιρα είχε προτείνει μια σειρά αναγκαίων μέτρων, που θα έπρεπε να εφαρμοστούν 

από την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2020-21, με σκοπό την προστασία της υγείας 

και της ζωής όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (μαθητών, 

εκπαιδευτικών, προσωπικού σχολείων, αλλά και των οικογενειών των μαθητών μας) εν 

όψει της αναμενόμενης έλευσης 2ου και μεγαλύτερου κύματος πανδημίας covid19. 

Μεταξύ άλλων είχαμε προτείνει:1) Ανώτερο όριο 15 μαθητές ανά τάξη, αριθμός που θα 

έπρεπε να μειώνεται σε περιπτώσεις που οι χώροι είναι μικρότεροι, 2) ανεύρεση 

χώρων για μάθημα (π.χ. κλειστά σχολεία, βιβλιοθήκες, ξενοδοχεία και άλλοι χώροι, 

ώστε να γίνει δυνατό το σπάσιμο των μεγάλων τμημάτων), 3) διενέργεια μαζικών 

τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, δωρεάν, και πριν αρχίσει η σχολική χρονιά και 

κατά την διάρκειά της, ιδιαίτερα δε, σε περίπτωση κρουσμάτων, διενέργεια τεστ σε 

όλους στη σχολική μονάδα, 4) αύξηση του προσωπικού καθαριότητας, 5) επάρκεια σε 

υλικό προφύλαξης και απολύμανσης, 6) πρόσληψη αναπληρωτών, τόσο για να 

αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όσο και 

αυτούς που θα αιτούνταν λόγω της αύξησης του αριθμού των τμημάτων, 7) 

λειτουργία σχολικής υγειονομικής επιτροπής, που θα έχει την εποπτεία και θα 

προτείνει λύσεις για τα προβλήματα που θα ενσκήπτουν και τέλος 8) διάθεση των 

απαιτούμενων δαπανών για όλα τα παραπάνω ». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

1. Σε ποια μέτρα από τα παραπάνω έχετε προβεί για το άνοιγμα των σχολείων μετά 

τα πλείστα ρεπορτάζ που καταδεικνύουν αναντίρρητα το επιτελικό σας φιάσκο 

και τις παλινωδίες σας οι οποίες εκθέτουν χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς 

σε σοβαρό κίνδυνο διασποράς του ιού και σε κίνδυνο υγείας εν γένει; 



2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για τον εφεξής θωράκιση της σχολικής κοινότητας; 

Ποια μέτρα και πότε προτίθεστε να λάβετε από αυτά που σας έχουμε καλέσει ως 

ΜέΡΑ25, οι υγειονομικοί και σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα; 

3. Πότε εισηγήθηκε η επιτροπή των λοιμωξιολόγων το άνοιγμα των σxoλείων, σε 

ποια συνεδρίαση και με ποιoν αρ. εισήγησης; 

 

                                                                                                      Η αιτούσα Βουλευτής 

 

 

 

 

                                                                                                         Αγγελική Αδαμοπούλου  

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 

 

 

 

 


	Η ανακοίνωση του σχολείου:



