
 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: ΟΛΜΕ: Έκρηξη κρουσμάτων στις σχολικές εκδρομές 

 

Η ΟΛΜΕ, με ανακοίνωσή της (Α.Π.719/15-12-2021 καταγγέλλει το Υπουργείο 

Παιδείας για την αδιάφορη στάση του για την προστασία της υγείας των 

μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών καθώς «δεν πήρε κανένα μέτρο για να 

προφυλάξει την εκπαιδευτική κοινότητα από την πανδημία κατά τη διάρκεια 

των σχολικών εκδρομών.» 

Ειδικότερα όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «Οι σχολικές εκδρομές που 

πραγματοποιήθηκαν, όπως προβλέπεται, την περίοδο αυτή, έφεραν νέα 

έκρηξη των κρουσμάτων στη σχολική κοινότητα. Ενδεικτικά, σχολείο της 

Γλυφάδας επέστρεψε με 40 καταγεγραμμένα κρούσματα, ενώ σχολείο του 

Βύρωνα αναγκάστηκε να επιστρέψει εκτάκτως την δεύτερη μόλις ημέρα της 

εκδρομής, αφού νόσησαν 30 από τους/τις 75 συμμετέχοντες/ουσες 

μαθητές/τριες. Οι ευθύνες του ΥΠΑΙΘ είναι για μία ακόμα φορά τεράστιες. 

Καμία οδηγία δεν εξέδωσε για την ασφαλή πραγματοποίηση των σχολικών 

εκδρομών, κανένα μέτρο δεν έλαβε για την προστασία της υγείας των 

μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκειά τους. Καλούμε το 

ΥΠΑΙΘ να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του και να πάρει τα απαραίτητα 

μέτρα κατά της διασποράς του ιού σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες δεν είμαστε αναλώσιμοι/ες!» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι μαθητές οφείλουν να 

μπορούν να πραγματοποιούν τις σχολικές εκδρομές χωρίς να τίθεται σε 

κίνδυνο η υγεία τους ούτε βέβαια και των καθηγητών συνοδών τους, 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Ποια η αύξηση στα κρούσματα στη σχολική κοινότητα λόγω των 

σχολικών εκδρομών;    

2. Ποια ειδικά υγειονομικά μέτρα λαμβάνονται στις σχολικές εκδρομές 

για την προστασία μαθητών και καθηγητών; 
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3. Ποια η αύξηση σε κρούσματα σε μαθητές και καθηγητές σε σχολεία 

της Α’ και Β’ Πειραιά μετά τις σχολικές εκδρομές; 

4. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να εξασφαλισθεί η διασφάλιση 

της υγείας των μαθητών και των συνοδών-καθηγητών στις σχολικές 

εκδρομές αλλά και η ανάσχεση της διασποράς του κορονοϊού; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




