
 

     

 

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

    

Θέμα: «Καταγγελία γονέων 10ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας: “Ο ΕΟΔΥ δεν 

αναλαμβάνει τις ευθύνες του και η διασπορά της νόσου συνεχίζεται” 

 

Τα κρούσματα στα σχολεία έχουν καθημερινά εκθετική αύξηση καθώς η διασπορά στην 

κοινωνία θεωρείται δεδομένη και αποτελεί έναν από τους λόγους που έχει ωθήσει 

αρκετούς λοιμωξιολόγους να θεωρούν ότι πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία τους για να 

μην παρατηρηθεί μεγαλύτερη έκρηξη στα κρούσματα. 

Μια από τις περιπτώσεις σχολείων που έχουν εμφανιστεί κρούσματα είναι το 10ο 

Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας όπου, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, 

όσο και αν προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση με τελικό στόχο να συνεχίσει το 

σχολείο να λειτουργεί απρόσκοπτα, “Οι ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΔΥ 

είναι εγκληματικές” όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. 

Ειδικότερα: «Την Τετάρτη 27/1 ο Σύλλογός μας στέλνει αίτημα προς τον ΕΟΔΥ για τη 

διενέργεια rapid test σε γονείς και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας (προαιρετικά). Η 

διενέργεια μαζικών τεστ, έστω και μια φορά, έστω και εθελοντικά, θα επέτρεπε το 

σκανάρισμα του πληθυσμού της σχολικής κοινότητας και θα έδινε την επιδημιολογική 

εικόνα μιας ομάδας που αριθμεί σχεδόν 2000 μέλη (μαθητές – γονείς – εκπαιδευτικοί). 

Ωστόσο το αίτημα πήγε στις καλένδες γιατί ακόμα και τα φθηνά rapid test είναι «κόστος» 

για την κυβέρνηση και τον ΕΟΔΥ. 

Την Τρίτη 2/2 το πρωί μαθαίνουμε από γονέα του σχολείου μας, ο οποίος επικοινώνησε 

πρώτα με τον Σύλλογο (για άλλη μια φορά όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις 

κρουσμάτων οι γονείς επικοινωνούν πρώτα με τον Σύλλογο δείχνοντας την εμπιστοσύνη 

τους), ότι βγήκε θετικός στο τεστ. Ήδη έχει κρατήσει τα παιδιά στο σπίτι και αναζητά 

κρατική δομή ώστε να υποβάλει σε τεστ τα παιδιά. 

Όταν τους ρωτάει ο γονέας για το ενδεχόμενο να είναι και τα παιδιά θετικά και να έχουν 

μεταδώσει τον ιό στους συμμαθητές τους αυτοί του ξαναλένε ότι εφόσον τα παιδιά δεν 

έχουν συμπτώματα δεν δικαιούνται και δεν χρειάζεται δωρεάν τεστ. 
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Την Τετάρτη 3/2 ο γονέας υποβάλλει τα παιδιά σε τεστ πληρώνοντας 110 ευρώ σε 

ιδιωτικό εργαστήριο. Το βράδυ της ίδια ημέρας ενημερωνόμαστε από το σχολείο για άλλο 

κρούσμα σε γονέα του σχολείου μας. 

Την Πέμπτη 4/2 το πρωί ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ και τους 

εκθέτει το τι συμβαίνει στο σχολείο με τα κρούσματα σε γονείς, επαναφέρει το θέμα του 

καθολικού ελέγχου γονέων εκπαιδευτικών από κλιμάκιο στον χώρο του σχολείου.  Του 

απαντάνε ότι δεν χρειάζεται τα παιδιά των γονέων που νοσούν να υποβληθούν σε τεστ, 

απλά να μείνουν στο σπίτι σε καραντίνα και τα μαθήματα να συνεχιστούν κανονικά. Στο 

αίτημα για καθολικό έλεγχο των γονέων με rapid τεστ απαντάνε με θράσος ότι όποιος 

θέλει να κάνει τεστ να πάει στο Σύνταγμα, δηλαδή να μπει στο μετρό και στα λεωφορεία 

όπου γίνεται χαμός από τον συνωστισμό, κινδυνεύοντας να κολλήσει για να πάει στο 

Σύνταγμα να κάνει τεστ. 

Το μεσημέρι της Πέμπτης 4/2 ο γονέας του Δ2 μας ενημερώνει ότι τα παιδιά του βγήκαν 

θετικά. Αντίθετα το παιδί του άλλου γονέα ο οποίος επίσης επιβαρύνθηκε με τεστ βγήκε 

αρνητικό. Λίγο αργότερα ο ΕΟΔΥ που όλο το πρωί μας έλεγε ότι δεν χρειάζεται να κάνουν 

τα παιδιά τεστ και να συνεχιστεί κανονικά το μάθημα πήρε απόφαση να κλείσει το τμήμα 

Δ2, μέχρι τις 14/2.» 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών και με δεδομένο πως, σύμφωνα με 

το υγειονομικό πρωτόκολλο «Αν ένας/μία μαθητής/μαθήτρια ή εκπαιδευτικός ή μέλος του 

προσωπικού είναι ύποπτο κρούσμα ή στενή επαφή COVID-19 ενημερώνονται οι 

υπόλοιποι/ες μαθητές/μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτικοί/μέλη του προσωπικού για τη 

σημασία της συνέχισης των κανόνων υγιεινής μέχρι το αποτέλεσμα του τεστ.», 

 

Ερωτάται η κα Υπουργός:  

1. Ποια η πρόβλεψη για υποβολή σε τεστ παιδιών των οποίων οι γονείς είναι 

επιβεβαιωμένα κρούσματα; 

 

2. Ποια η πιθανότητα πολλαπλών –ακόμα και ασυμπτωματικών-κρουσμάτων στο 

συγκεκριμένο τμήμα, με δεδομένο πως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οδηγία του 

ΕΟΔΥ, που ήταν απλώς να παραμείνει σπίτι το παιδί του οποίου ο γονέας ήταν 

κρούσμα, άλλαξε όταν αυτό βγήκε θετικό και έκλεισε το τμήμα για 10 μέρες, δύο 

μέρες μετά την ενημέρωση του γονέα πως είναι θετικός ο ίδιος; 

 



3. Με ποια συχνότητα γίνονται τα rapid tests σε μαθητές και καθηγητές στα σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

 

4. Πότε έγινε τελευταία rapid test σε μαθητές και δασκάλους στο 10 Δημοτικό Σχολείο 

Νίκαιας και ποια τα αποτελέσματα; 

 

5. Ποιο είναι το κριτήριο για τη διενέργεια τεστ σε μαθητές και δασκάλους και ποιος 

αναλαμβάνει την ευθύνη; 

 

6. Δεδομένης της στενής σχέσης γονέων και παιδιών, δεν θα έπρεπε να 

επαναξιολογηθεί η πρακτική σύμφωνα με την οποία το παιδί ενός γονέα που είναι 

επιβεβαιωμένο κρούσμα απλώς παραμένει σπίτι και έγκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του γονέα αν θα κάνει ή όχι το τεστ με δικά του έξοδα; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




