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Αξιότιμη κα Υπουργέ,
Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε παγκοσμίως την πιο μακροχρόνια και
εκτεταμένη διακοπή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ιστορία και η Κυβέρνηση
ορθώς προέβη άμεσα και έγκαιρα σε μέτρα για την αντιμετώπισή του. Όπως και εσείς
έχετε δηλώσει «κύριο μέλημα του υπουργείου Παιδείας είναι η διασφάλιση της διά
ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας με όπλο τον εμβολιασμό, και τα πρόσθετα μέτρα
προστασίας που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Ειδικών, όπως οι εντατικοί εργαστηριακοί
και αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι και η υποχρεωτική χρήση της μάσκας». Ήταν και είναι
επιτακτική η κοινωνική ανάγκη επαναλειτουργίας των σχολείων με αυστηρά
υγειονομικά πρωτόκολλα. Άλλωστε και σύμφωνα με μελέτες, η άμεση ή η
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μακροπρόθεσμη ψυχολογική επιβάρυνση των μαθητών από τους περιορισμούς είναι
μεγάλη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/2021 (ΦΕΚ 4206/Β/129-2021), τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, (για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,
20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00), αλλά και μετέπειτα, με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/2021, «Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις
ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 – 1.11 της περ. 1 της υπό στοιχεία
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε
θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό».
Ορθώς, τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω διάταξη προβλέπονται και για
την επαναφορά στην κανονικότητα και την ασφαλή επιστροφή της εκπαιδευτικής
κοινότητας στα σχολεία. Ωστόσο, από την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ προκύπτουν
κάποια ζητήματα προς διευκρίνιση για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, στις ίδιες
ακριβώς ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 – 1.11 της περ. 1 της υπo
στοιχεία ΔΙΔΑΔ /Φ.64/420/16446/17.9.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και
Εσωτερικών) και της νεότερης αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (Β ́4011, ΑΔΑ
ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) κοινής υπουργικής απόφασης. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί
βρέθηκαν και βρίσκονται όχι απλά σε επαφή με κοινό, άλλα μέσα σε τάξεις και
σε πολυάριθμα τμήματα, πολλοί από αυτούς δε, που ανήκουν στην Δευτεροβάθμια
ή σε Ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δουλεύουν σε 2, 3 ή και
περισσότερα σχολεία προκειμένου να καλύψουν το ωράριο τους και τα κενά των
σχολείων, κι έρχονται σε επαφή έως και με 500 διαφορετικά παιδιά και 2, 3 ή και
περισσοτέρους συλλόγους διδασκόντων την εβδομάδα, την ίδια στιγμή που
σύμφωνα με τα λεγόμενα της επιστημονικής κοινότητας η μετάλλαξη «Delta»
επικρατεί κι είναι ιδιαίτερα μεταδοτική από τα παιδιά, τα οποία στη συντριπτική
τους πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστα.
Υφίσταται, λοιπόν, ο κίνδυνος, καθώς οι εκπαιδευτικές δομές είναι και αυτές
φορείς μετάδοσης του κορωνοϊού λόγω κινητικότητας των παιδιών , κάποιοι
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εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες αλλά δεν επιτρέπεται να
εμβολιαστούν ή εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και
εμβολιαστήκαν με την 1η δόση, αλλά δεν επιτρέπεται να συνεχίσουν με τη 2η, να
είναι εκτεθειμένοι και να παραμένουν ευάλωτοι, αφού οι μαθητές είναι στην
πλειοψηφία τους ασυμπτωματικοί φορείς.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Αριθμ. 111525/ΓΔ4 «Παροχή́ σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό́ έτος 2021-2022 αρ. 1» «…οι σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να
παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να
παρακολουθήσουν με φυσική́ παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία» (
Περιπτώσεις Α και Β ). Συγκεκριμένα στην περίπτωση Β αναφέρεται: «…Σε
μαθητές/τριες άνω των δώδεκα (12) ετών, οι οποί́- οι/ες ανήκουν στις παραπάνω
κατηγορίες υποκειμένων νοσημάτων, κατόπιν σχετικού́ αιτήματος για ένταξη στην
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υστέρα από́ σχετική́ γνωμάτευση του θεράποντος
ιατρού́. Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται από́ αρμόδια Επιτροπή́ της παρ. 3 του
άρθρου 9 της υπό́ στοιχεία Δ1α/ΠΓ.οικ. 55254/09-09-2021 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 4187)…» Ωστόσο διαπιστώνεται ότι, ενώ έχουν έγκαιρα
συγκεντρωθεί τα στοιχεία των εν λόγω μαθητών από τα κατά τόπους σχολεία
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ενώ έχει ήδη μπει ο Οκτώβριος δεν έχει ακόμα
διευκρινισθεί ποιοι εκπαιδευτικοί και καθηγητές διάφορων ειδικοτήτων θα κάνουν
τα συγκεκριμένα μαθήματα.
Γίνομαι δέκτης για τα παραπάνω ζητήματα από γονείς μαθητών,
εκπαιδευτικούς και Διευθυντές σχολικών μονάδων της περιφέρειάς μου ως
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και ως δικηγόρος με εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο.
Δεδομένου ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης σε δηλώσεις τους
έχουν σημειώσει ότι τα ανακοινωθέντα μέτρα θα επανεξετάζονται ή θα
συμπληρώνονται αναλόγως των συνθηκών που διαμορφώνονται στα πλαίσια της
πανδημίας του κορωνοϊού, κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός
- Αν είναι στις άμεσες προτεραιότητές σας να εκδώσετε επιπλέον
μέτρα προστασίας και πρόληψης για τους εκπαιδευτικούς ευπαθών ομάδων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

- Αν στις προτεραιότητές σας είναι η παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς ευπαθών ομάδων σε μαθητές που δεν μπορούν
να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία
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