
 

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: Λειτουργικό και όχι «επιστημονικό» το πρωτόκολλο 50+1% στα 

σχολεία 

Δύο εβδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων και ενώ τα κρούσματα 

κορωνοϊού στις μικρές ηλικίες εκτοξεύονται, το Υπουργείο  Παιδείας 

παραμένει αμετακίνητο στην απόφασή του  ορίου του 50+1% νοσούντων 

παιδιών σε μια τάξη για να κλείσει το τμήμα και να μπουν όλοι οι μαθητές του 

σε καραντίνα, παρόλο που οι επιστήμονες ζητούν την αναθεώρηση του 

συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. 

Μάλιστα, τόσο το μέλος της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων Μάριος 

Λαζανάς σε τηλεοπτική του παρέμβαση, επεσήμανε ότι τα μέτρα με τα οποία 

άνοιξαν τα σχολεία μπορεί να αναθεωρηθούν άμεσα και υπογράμμισε ότι το 

επίμαχο είναι το πρωτόκολλο του 50+1%, δηλαδή, η πρόβλεψη πως για να 

κλείσει ένα τμήμα θα πρέπει να έχουν νοσήσει οι μισοί συν ένας μαθητής από 

το σύνολο της τάξης. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο καθηγητής 

λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας  που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το 

συγκεκριμένο πρωτόκολλο καθώς θεωρεί πως η εξάπλωση της μετάλλαξης 

Δέλτα είναι τόσο μεγάλη που μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν νοσήσει όλα τα 

ανεμβολίαστα παιδιά. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως μολονότι πρόκειται για ένα 

νόσημα που μεταδίδεται εκθετικά, το Υπουργείο ούτε φρόντισε να μειώσει τον 

αριθμό των μαθητών ανά τμήμα ούτε προέβλεψε τρόπους ώστε τα παιδιά που 

θα μπουν σε καραντίνα να μπορούν απρόσκοπτα να συνεχίσουν να 

παρακολουθούν εξ αποστάσεως τα μαθήματα, 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

9305

Ημερομ. Κατάθεσης:
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1. Ποια ακριβώς ήταν η απόφαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων που 

ανέτρεψε την περσινή απόφαση σύμφωνα με την οποία, αν ένας 

μαθητής νοσούσε όλο το τμήμα έκλεινε; 

2. Με βάση την εικόνα της πανδημίας πέρυσι και την εικόνα της 

πανδημίας φέτος και με τον δεδομένο αριθμό ανεμβολίαστων 

συμπολιτών μας, τη στιγμή που τα κρούσματα καθημερινά είναι 

χιλιάδες και οι διασωληνωμένοι συνάνθρωποί μας σε ΜΕΘ πάνω από 

300, ποια ακριβώς ήταν τα επιστημονικά δεδομένα που οδήγησαν την 

επιτροπή Λοιμωξιολόγων στο πρωτόκολλο 50+1%, έχοντας και ένα 

αριθμό 20 και πλέον παιδιών σε κάθε τμήμα; 

3. Δεδομένου πως μέλη της ίδιας της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων 

αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του πρωτοκόλλου 50+1%, ποια 

άμεσα μέτρα θα ληφθούν για την επαναξιολόγησή του; 

4. Πώς θα παρακολουθούν τα μαθήματά τους όσα παιδιά κληθούν να 

μπουν σε καραντίνα αφού δεν υπάρχει πρόβλεψη εξ’ αποστάσεως 

παρακολούθησης, μολονότι υπήρχε ως ενδεχόμενο η καραντίνα 

παιδιών και με το πρωτόκολλο 50+1%; 

5. Υπάρχει πρόβλεψη για εξ’ αποστάσεως π/παρακολούθηση μαθημάτων 

σε περίπτωση που αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που θα μπουν στην 

καραντίνα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

          Φωτεινή Μπακαδήμα 




