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Αθήνα, 31 Οκηωβρίοσ 2022 

Επίκαιρη ερώηηζη 

Προς Υποσργό Παιδείας και Θρηζκεσμάηων 

Θέμα: Αναλγηζία απένανηι ζηο ΕΝΕΕΓΥΛ Περιζηερίοσ  

Γηα ρξόληα είλαη γλσζηή ε έιιεηςε ζύγρξνλνπ θηηξίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Εληαίνπ Εηδηθνύ 

Επαγγεικαηηθνύ Γπκλάζηνπ-Λύθεηνπ Πεξηζηεξίνπ (ΕΝΕΕΓΥΛ). Δύν ζρεδόλ κήλεο  έρνπλ 

πεξάζεη από ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο  θαη ηα πξνβιήκαηα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο ηνπο παξακέλνπλ άιπηα. Οη μαθληθέο απνθάζεηο ηεο δεκνηηθήο αξρήο Πεξηζηεξίνπ 

θαη ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Γ’ Αζήλαο λα κεηαθεξζεί ην ΕΝΕΕΓΥΛ Πεξηζηεξίνπ 

ζην 14ν Γπκλάζην ρσξίο θακία πξνεηνηκαζία θαη κειέηε θαηαιιειόηεηαο, όρη κόλν δελ 

πξόζθεξαλ νπζηαζηηθή ιύζε, πξνθάιεζαλ επηπιένλ πξνβιήκαηα ζε άιια δύν ζρνιεία.  

Ελ αλακνλή ηεο κεηαζηέγαζεο απηήο,  ν Σύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, ε Δ/λζε ηνπ 

ΕΝΕΕΓΥΛ θαζώο θαη κεκνλσκέλνη γνλείο  πξνζπάζεζαλ επαλεηιεκκέλα  κε νριήζεηο ηνπο 

πξνο ηε Δηεύζπλζε Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο λα επηζεκάλνπλ ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο 

πνπ δηακνξθώζεθαλ, ρσξίο σζηόζν απνηέιεζκα. Κύξην δήηεκα παξακέλεη ε  αλππαξμία 

αηζνπζώλ γηα ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ εηδηθνύ ζρνιείνπ γεγνλόο 

πνπ δεκηνπξγεί ζνβαξό θίλδπλν γηα ηε ζσκαηηθή πγεία ησλ καζεηώλ αιιά θαη ηελ ςπρηθή 

ηνπο ηζνξξνπία. Αλ θαη ζην ζρνιείν θνηηνύλ παηδηά κε βεβαξεκέλε πγεία θαη ςπρνθνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά,  ηα παηδηά απηά ζπλερίδνπλ λα δέρνληαη ζπκβνπιεπηηθή/ζεξαπεπηηθή θαη 

λνζειεπηηθή ππνζηήξημε, θαζεκεξηλά ζε δηαδξόκνπο θαη παγθάθηα θαζώο δελ ππάξρεη 

δηαθξηηή αίζνπζα πξώησλ βνεζεηώλ, αίζνπζα ζπκβνπιεπηηθήο, αίζνπζα εξγνζεξαπεπηηθήο 

ππνζηήξημεο. Επηπιένλ, ιείπνπλ δέθα αίζνπζεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, κε απνηέιεζκα ηα 

ηέζζεξα (4) από ηα δέθα (10) ηκήκαηα λα  θηινμελνύληαη ζην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ.  

Δύν επηπιένλ ηκήκαηα ζηεγάδνληαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο αίζνπζεο πξνθαιώληαο ηε δηαθνπή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ. Παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ ζα έπξεπε 

λα είλαη ην αλώηεξν 9 άηνκα ζε έλα ηκήκα αλαγθάδνληαη λα βξίζθνληαη κέρξη θαη 4 ηκήκαηα 

ζε κηα αίζνπζα, ε νπνία δελ είλαη  ζηαζεξή θαζώο εμαξηάηαη από ην πνηα αίζνπζα ζα 

παξαρσξήζεη ην ζπζηεγαδόκελν ΕΠΑΛ.  

Λόγσ ησλ παξαπάλσ ζπλζεθώλ, ζύκθσλα κε θαηαγγειίεο ησλ γνληώλ ηα πεξηζζόηεξα 

παηδηά εκθαλίδνπλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα απμεκέλν άγρνο, έληαζε θαη εθθξάδνπλ άξλεζε 

λα πάλε ζρνιείν. Παξά ηηο εμαηξεηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε 

απηέο ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, νη πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ 

ΕΝΕΕΓΥΛ Πεξηζηεξίνπ, όρη κόλν δελ θαιύπηνληαη κε όξνπο αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο, αιιά 

δεκηνπξγνύληαη λέεο σο απόξξνηα  ησλ επηζθαιώλ θαη επηθίλδπλσλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Καζώο ππήξμε πξνεγνύκελε δέζκεπζε  λα επηζθεπαζηεί ην παιαηό 

δηδαθηήξην πξνθεηκέλνπ λα ζηεγάζεη ην ΕΝΕΕΓΥΛ, ελώ ηαπηόρξνλα ε απνπζία ζηαζεξνύ, 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, επηδξά εθηόο ησλ άιισλ αξλεηηθά θαη 

ζηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ερωηάηαι η Υποσργός: 

1. Γλσξίδεηε ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο θάλνπλ κάζεκα νη 178 καζεηέο ηνπ ΕΝΕΕΓΥΛ 

έσο θαη ζήκεξα από ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ θαη ηη απαληάηε ζηηο ηόζεο νηθνγέλεηεο πνπ 

από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο αθνύλ κόλν επρνιόγηα όηαλ ε ζρνιηθή ηνπο θαζεκεξηλόηεηα έρεη 

κεηαηξαπεί ζε  “επηθίλδπλε απνζηνιή”; Αλ λαη, ζε πνηεο ελέξγεηεο έρεη πξνβεί ην ππνπξγείν 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ απαξάδεθηε απηή θαηάζηαζε;  

2. Δεζκεύεζηε λα πξνρσξήζεηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ώζηε λα παξαρσξεζνύλ νη 

πξνζσξηλά θιεηζηέο αίζνπζεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη από παξαθείκελα ζρνιεία γηα λα  

ζηεγαζηνύλ κε αζθάιεηα θαη ζηαζεξόηεηα ηα 10 ηκήκαηα (76 καζεηέο) ηνπ Γπκλαζίνπ;  

 

Ο ερωηών βοσλεσηής 

 

Κρίηων Αρζένης 




