
 
 

 

 

 

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: «Λήψη αναγκαίων μέτρων, ώστε να μην χάσει κανένας/καμία 

μαθητής/τρια της Γ’ Λύκείου, τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις, λόγω 

COVID-19». 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανοιχτή επιστολή της Ένωσης 

Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Δήμων Μαραθώνα, 

Μαρκοπούλου, Ραφήνας-Πικερμίου και Σαρωνικού, εκφράζεται δημόσια 

η έντονη ανησυχία, για το γεγονός ότι βρισκόμαστε λίγες μόνο μέρες πριν 

την διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων και η συμμετοχή των 

μαθητών και μαθητριών, βασίζεται στην τύχη, έχοντας αυτό επηρεάσει την 

ψυχολογική τους ισορροπία, που τόσο πολύ χρειάζονται αυτήν την στιγμή. 

Πιο συγκεκριμένα, διανύουμε μια περίοδο που έχει, ανέκαθεν, 

μεγάλη ψυχολογική φόρτιση για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου. 

Ιδιαίτερα φέτος, λόγω της μεγάλης διασποράς στην κοινότητα της νόσου 

COVID-19, ήδη σε 2 από τα 3 Λύκεια του Δήμου Μαραθώνα, αλλά και σε 

πολλά ακόμα σχολεία των γειτονικών Δήμων, παρουσιάστηκαν 

επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 

κλείσιμο αρκετών τμημάτων και μάλιστα, πολλά της Γ’ Λυκείου. Οι 
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μαθητές/τριες σε αυτά τα τμήματα, τέθηκαν ασφαλώς σε καραντίνα. 

Ευτυχώς, ορθά αυτά τα παιδιά, δεν θα χάσουν τις Πανελλήνιες εξετάσεις, 

αφού θα μπορούν να επιστρέψουν ελάχιστες μόνο μέρες πριν την 

διεξαγωγή τους. 

Μετά από την πρόσφατη μείωση της περιόδου καραντίνας από 14 

σε 10 ημέρες, με τα όσα ισχύουν μέχρι τώρα, αν σε ένα τμήμα 25 

μαθητών/τριων, 9 μέρες πριν τις Πανελλήνιες προκύψει θετικό κρούσμα, 

το τμήμα αυτό θα μπει σε καραντίνα 10 ημερών και αυτό θα σημαίνει ότι 

θα χάσουν και οι 25 του τμήματος, τις Πανελλήνιες εξετάσεις. 

Το προαναφερθέν σενάριο είναι κάτι, που πάρα πολύ πιθανά, θα 

συμβεί ως γεγονός, σε εκατοντάδες τμήματα σε όλη την Ελλάδα, μέχρι την 

λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Είναι το λιγότερο άδικο και 

απάνθρωπο, μετά από μία τόσο δύσκολη και ψυχοφθόρα χρονιά για 

τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου, να παίζεται το μέλλον τους στην 

τύχη, κορώνα – γράμματα. 

Για να εξαλειφθεί αυτή η πιθανότητα και να μην χάσει κανένας και 

καμία φέτος τις Πανελλήνιες εξετάσεις, επειδή είχε την ατυχία να βρεθεί 

σε ένα τμήμα με κάποιο θετικό κρούσμα, οφείλουν να γίνουν τα εξής: 

 

 Η πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση, είναι να λάβει 

χώρα η λήξη της σχολικής χρονιάς το λιγότερο 10 ημέρες πριν την 

διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων για την Γ’ Λυκείου. 

 

 Να μην προσμετρηθούν οι απουσίες και να μπορούν να 

συμμετάσχουν στις εξετάσεις κανονικά, οι μαθητές/τριες, οι 

οποίοι/ες για την αυτοπροστασία τους, με δική τους ευθύνη και 

επιλογή, απουσιάζουν τις 10 τελευταίες μέρες της Σχολικής χρονιάς, 

ανεξάρτητα από το αν θα παρουσιαστεί θετικό κρούσμα στο τμήμα 

τους. 

 

 

 Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες που θα έχουν την 

ατυχία να βρεθούν σε τμήμα με κάποιο θετικό κρούσμα, να 

συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, προσκομίζοντας το 

αντίστοιχο αρνητικό διαγνωστικό τεστ. 

 

 



Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στη δημόσια επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 

και Κηδεμόνων των Δήμων Μαραθώνα, Μαρκοπούλου, Ραφήνας-

Πικερμίου και Σαρωνικού; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο σε συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να 

εξαλειφθεί η πιθανότητα του να μην χάσει κανένας μαθητής/τρια τις 

φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις, επειδή είχε την ατυχία να βρεθεί σε 

ένα τμήμα με κάποιο θετικό κρούσμα, της νόσου COVID-19; 

 

 

 

 

                                      Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

                                         

                                          Μαρία Απατζίδη,  

                      Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                              ΜέΡΑ 25 
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