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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Μετά το κρούσμα σε σχολείο της ΔΙΔΕ Πειραιά, επιβεβαιώθηκε ένα ακόμα κρούσμα κορωνοϊού σε 
συνάδελφο που απασχολείται στο Βαθμολογικό Κέντρο του Πειραιά (Γυμνάσιο Νέου Φαλήρου), το 
Σάββατο το μεσημέρι. Για τον λόγο αυτόν αποφασίστηκε η απολύμανση τόσο του Βαθμολογικού 
Κέντρου και του σχολείου που υπηρετεί ο συνάδελφος που νόσησε. 

Στο Βαθμολογικό Κέντρο αυτή την περίοδο εξετάζονται μαθητές, υπάρχουν γονείς και φυσικά 
δεκάδες εκπαιδευτικοί από όλη την περιοχή του Πειραιά και φυσικά του Κορυδαλλού. Οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται  να πάνε στα σχολεία τους τη Δευτέρα. 

Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ; Έχει προηγηθεί ιχνηλάτηση 
επαφών;   Διασφαλίζονται δωρεάν διαγνωστικά τεστ για το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό; 
Θα μείνουν μακριά από τις σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί που είχαν επαφή  με το κρούσμα ως 
επιτροπή,  εξεταστές, βαθμολογητές και βοηθητικό προσωπικό; 

Επιπλέον, τα σχολεία ανοίγουν και η κατάσταση που επικρατεί είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και 
υπάρχει τεράστια σύγχυση στη σχολική κοινότητα. 

Με μήνυμα του προς τους Διευθυντές στων σχολείων χθες το βράδυ Σάββατο 12/9 στις 11μμ, ο 
Δήμος  Κορυδαλλού ενημέρωνε ότι οι μάσκες βρίσκονται στο 1ο ΓΕΛ και παρακαλούσε να τις 
παραλάβουν σήμερα Κυριακή 13/9 από τις 13:00 έως τις 15:00. Να θυμίσουμε ότι το 
Σαββατοκύριακο είναι αργία και η συγκεκριμένη ώρα ακατάλληλη. Καταγγέλλουμε την ανεπάρκεια 
της Κυβέρνησης, και της ΚΕΔΕ  για τη μη έγκαιρη άφιξη των μασκών στους Δήμους και στα σχολεία. 
Επίσης λόγω του ότι ο διαγωνισμός είχε προβλήματα και κάποιες μάσκες σε άλλους δήμους 
κρίθηκαν ακατάλληλες, τελικά στα σχολεία θα έρθει μία μάσκα σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό!!! 

Εγκύκλιος του Υπουργείου η οποία έφθασε στα σχολεία στις 2:30μμ την Παρασκευή 11/9, ενώ όλα 
τα σχολεία είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους για την ημέρα του αγιασμού, και η οποία αγνοεί τη 
σχετική νομοθεσία, ορίζει ώς ώρα προσέλευσης των μαθητών τις 8:15π.μ,  παρόλο που ο αγιασμός 
θα πραγματοποιηθεί μετά τις 11πμ. Η εγκύκλιος δημιούργησε σύγχυση στους γονείς και πανικό στις 
διευθύνσεις των σχολείων. Καλούμε τις σχολικές μονάδες να ακολουθήσουν τον αρχικό 

προγραμματισμό και να αγνοήσουν την εγκύκλιο η οποία ούτως ή άλλως έφθασε στα σχολεία 

μετά τη λήξη του ωραρίου. 

Με νέα εγκύκλιο το Υπουργείο (η οποία δημοσιεύθηκε πρώτα σε εκπαιδευτική ιστοσελίδα)   
ενημερώνει ότι θα εντατικοποιούνται οι υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία για να διαπιστωθεί αν 
τηρούνται τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης COVID – 19. Και ενώ  τόσο με τα μέτρα του ΕΟΔΥ 
όσο και με την Κ.Υ.Α οι εκπαιδευτικοί είναι ακάλυπτοι και επιφορτίζονται με βάρη πάνω από τις δικές 
τους δυνάμεις (π.χ. ο υπεύθυνος  COVID – 19 της σχολικής μονάδας) χωρίς καμία σχετική 
επιμόρφωση,  ενώ επικρατεί η λογική του παραλόγου στις οδηγίες ( στην τάξη τα παιδιά στοιβαγμένα 



το ένα πάνω στο άλλο, στο κυλικείο απόσταση 1,5 μέτρα), ενώ στα περισσότερα σχολεία το 
προσωπικό καθαριότητας δεν επαρκεί, τελικά η ευθύνη μετακυλίεται στους εκπαιδευτικούς. 

Η μη οργανωμένη, ελλιπής και με  πολλές   αστοχίες διαχείριση της κατάστασης σε σχέση με τα 
κρούσματα, καθώς και τα ανύπαρκτα επί της ουσίας μέτρα υγειονομικής ασφάλειας των σχολείων 
αυξάνουν τον κίνδυνο για την πολύ μεγάλη διασπορά του ιού, σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και 
γονείς. Οι ασαφείς οδηγίες του ΕΟΔΥ αποδεικνύεται και στην πράξη ότι δεν προσφέρουν ασφαλή 
ασπίδα προστασίας από την υγειονομική κρίση. 

Ζητάμε: 

 να παρέμβει άμεσα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για την πραγματοποίηση ιχνηλάτησης και τεστ σε 
όλους τους  εκπαιδευτικούς και όχι μόνο σε αυτούς που ήρθαν σε στενή επαφή με το κρούσμα 
(επιτροπή επικουρικό προσωπικό και φιλόλογοι βαθμολογητές) ώστε να απομονωθούν 
πιθανές εστίες διασποράς από Δευτέρα στα σχολεία. 

 οι συνάδελφοι/-ισσες που ήρθαν σε επαφή, μέχρι την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων 
των τεστ, να μείνουν σπίτι με ειδική αναρρωτική άδεια, όπως προβλέπεται 

 όσοι συνάδελφοι είναι αρνητικοί στο τεστ να επιστρέψουν στα σχολεία, αν υπάρχουν θετικοί 
να παραμείνουν σε καραντίνα 14 ημερών 

 να υπάρχει στα σχολεία υγειονομικό προσωπικό που θα αναλαμβάνει τη διαχείριση των 
υπόπτων κρουσμάτων 

 ανώτατο όριο 15 μαθητές στην τάξη 

 προληπτικά διαγνωστικά τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 

 επάρκεια προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία 

Παρακαλούμε τους/τις συναδέλφους να ενημερώνουν άμεσα την ΕΛΜΕ για οποιοδήποτε ζήτημα 
προκύπτει. 
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