
 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων     

Θέμα: Προβλήματα στη λειτουργία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 

Περάματος 

 

Στα Ειδικά Σχολεία η κατάσταση είναι, δυστυχώς, εδώ και χρόνια απαράδεκτη 

λόγω της υποστελέχωσης της πλειοψηφίας τους, με την κατάσταση να έχει 

χειροτερέψει την περίοδο της πανδημίας. Το Υπουργείο Παιδείας προβάλλει 

το επιχείρημα της παλινδρόμησης των μαθητών αν διακόψουν τη δια ζώσης 

εκπαίδευση, πράγμα που σαφώς και ισχύει, ωστόσο δεν φρόντισε να 

εξασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες για αυτό, με συνέπεια να έχουμε ήδη 

θρηνήσει ζωές. Ειδικότερα με δεδομένο πως, όπως αναφέρει σε συνέντευξή 

της η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, κα Μπουλμέτη, δεν έχουν παρθεί τα αναγκαία 

και ουσιαστικά μέτρα για την προστασία μαθητών και εργαζομένων, ενώ είναι 

από τους ελάχιστους χώρους που οι περισσότεροι μαθητές δεν φορούν 

μάσκα στις τάξεις, στους χώρους συγκεντρώσεις και στα σχολικά πούλμαν. 

Μάλιστα, όπως αναφέρει, ενώ το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι άνοιγαν 

οι εμβολιασμοί από 15/2/2021, μόλις την 17/3/2021 άνοιξε η πλατφόρμα για 

ραντεβού, με τους εμβολιασμούς του προσωπικού και των μαθητών άνω των 

16 ετών, όσων έχουν δηλώσει,  να λάβουν χώρα στην πλειονότητά τους από 

τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο. 

Αναφορικά με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, ο γονείς των μαθητών του, 

εδώ και χρόνια, καταγγέλλουν την υποστελέχωσή του και μάλιστα, το 2012, 

ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει λουκέτο στο συγκεκριμένο σχολείο, ενώ 

σοβαρά είναι και τα προβλήματα στέγασής του, με τις αίθουσες να 

πλημμυρίζουν συχνά.  
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Τώρα, τα πράγματα έχουν χειροτερέψει μετά και την καταγγελία εκ μέρους της 

διευθύντριας του σχολείου της σύμβασης με την Περιφέρεια, καθώς υπήρχε 

συγχρωτισμός 8 παιδιών σε ένα δρομολόγιο και έτσι πλέον οι μαθητές του 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Περάματος, δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να 

μετακινούνται από και προς το σχολείο.   

Όπως και σε όλα τα Ειδικά Σχολεία, έτσι και στο Ειδικό Δημοτικό Περάματος 

δεν πραγματοποιούνται μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στο χώρο του 

σχολείου για εκπαιδευτικούς αλλά και για μαθητές, παρόλο που παραμένει 

ανοιχτό την περίοδο του lockdown, ενώ εκπαιδευτικοί και μαθητές άνω των 16 

τώρα προγραμματίζουν τα ραντεβού για εμβολιασμό. 

Τέλος, ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχει ειδικό 

νηπιαγωγείο στο δήμο, ούτε ΕΕΕΚ για να συνεχίσουν οι μαθητές τις σπουδές 

τους. 

Κατόπιν των παραπάνω,  

 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Πόσα άτομα προσωπικό έχει το Ειδικό Δημοτικό Περάματος και ποια 

είναι τα κενά; 

2. Ποια η πρόβλεψη άμεση πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού και 

βοηθητικού προσωπικού; 

3. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να συναφθεί εκ νέου σύμβαση 

που να προβλέπει ενίσχυση των δρομολογίων ώστε να μην υπάρχει 

συνωστισμός στη μετακίνηση των μαθητών; 

4. Υπάρχει πρόβλεψη τακτικής απολύμανσης των σχολικών κτιρίων και 

μέσων μεταφοράς των μαθητών καθώς και διενέργειας τακτικών 

μαζικών τεστ σε εκπαιδευτικούς οδηγούς, συνοδηγούς και παιδιά; 

5. Πόσοι εργάζονται για την καθαριότητα των Ειδικού Σχολείου 

Περάματος και των μέσων μεταφοράς των παιδιών; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη για μετατροπή των συμβάσεων εργασίας του 

προσωπικού καθαριότητας σε αορίστου χρόνου καθώς και η 

πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας 

σχολείου και μέσων μεταφοράς; 



7. Θα υπάρξει άμεση παρέμβαση για τη μετεγκατάσταση του ειδικού 

δημοτικού σχολείου ή την επισκευή του υφιστάμενου κτηρίου και αν 

ναι, εντός ποιου χρονοδιαγράμματος; 

8. Υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία ειδικού νηπιαγωγείου και ΕΕΕΚ στο 

Πέραμα και αν ναι εντός ποιου χρονοδιαγράμματος; 

                   Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




