
 
 

 
 

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: «Εμπαιγμός από πλευράς κυβέρνησης, τα αδιάθετα εμβόλια για τους 

εκπαιδευτικούς». 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

 Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση της «Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής 

Αττικής» και του «Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

«Αθηνά» », η αιφνιδιαστική εγκύκλιος για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών, από 

τις αδιάθετες δόσεις εμβολίων, αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά στον ενάμισι 

χρόνο διακυβέρνησης ΝΔ, ότι δεν υφίσταται κανένα επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού, 

αλλά ένα τυπικό παιχνίδι επικοινωνιακών εντυπώσεων. 

 Όπως αναδεικνύεται, πρόκειται για μια πρωτοφανή τελεσιγραφική οδηγία 

σκοπιμοτήτων, εμπαιγμού και απαξίωσης των εκπαιδευτικών, τονίζοντας ότι η 
διαδικασία για τον δήθεν εμβολιασμό των εκπαιδευτικών, αποκαλύπτει ότι δεν 

πρόκειται για ένα σχεδιασμό, που έχει στόχο να καλύψει το σύνολο των αναγκών 

σε εμβόλια και να εξασφαλίσει την ουσιαστική και έγκαιρη προστασία της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά για ένα παιχνίδι εντυπώσεων στις πλάτες μιας 

κοινωνίας, που θρηνεί νεκρούς, για μια εκ του προχείρου και χωρίς ενημέρωση 

λίστα αναμονής των εκπαιδευτικών, για τους αναβαλλόμενους εμβολιασμούς. 

 Κυρία Υπουργέ, για ακόμη μια φορά, το θέμα της ασφάλειας και της υγείας 

στις σχολικές μονάδες, αντιμετωπίζεται με περισσή προχειρότητα από την 

κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, ώστε να ενισχυθεί 

η επιχειρηματολογία της, μπροστά στις νέες σκοπιμότητες που προτάσσει για το 

άνοιγμα των σχολείων, χωρίς κανένα μέτρο πραγματικής ασφάλειας για μαθητές 

και εκπαιδευτικούς. 

 Άλλωστε, είναι απολύτως σαφές, ότι κανένας σχεδιασμός για τη θωράκιση 

της εκπαιδευτικής κοινότητας δεν έχει πρυτανεύσει, ούτε καμιά πρόβλεψη για τον 
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καθολικό εμβολιασμό των μάχιμων εκπαιδευτικών έχει γίνει, την ίδια ώρα που 

«βοά ο τόπος», από τον εκτός σειράς εμβολιασμό κυβερνητικών και κομματικών 

στελεχών και τη χορήγηση των αδιάθετων εμβολίων σε άλλους φορείς, χωρίς 

κανέναν έλεγχο και διαφάνεια. 

 Κυρία Υπουργέ, με βάση τα προαναφερθέντα, οι εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διεκδικούν: 

 Να σταματήσουν οι ασφυκτικές ημερομηνίες για τόσο σοβαρά ζητήματα, 

όπως οι εμβολιασμοί. 

 Να δοθεί νέο περιθώριο 3 ημερών τουλάχιστον, για να ενημερωθούν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί, ώστε να κατατεθούν οι υπεύθυνες δηλώσεις και το αίτημα 

όλων όσοι επιθυμούν να εμβολιαστούν. 

 Να ανακοινωθεί και να διευκρινιστεί σε ποιά αδιάθετα εμβόλια αναφέρεται 

η εγκύκλιος και να υπάρξει σοβαρός επιστημονικός σχεδιασμός και σαφές 

χρονοδιάγραμμα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών. 

 Να υπάρξουν πραγματικά μέτρα, για ασφαλή σχολεία και για την υγεία της 

μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 Τι απαντάτε στις ανακοινώσεις της «Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής» και 

του «Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Αθηνά» »; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων 

τους; 

 

 

 

                                       Η ερωτώσα Βουλευτής, 
 

 

 

                   Μαρία Απατζίδη,  

                      Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  -   ΜέΡΑ 25 
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