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Προς:  

Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 

Ε.Ο.Δ.Υ. 

Δ/ντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας 
Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής 
Υ.ΠΑΙ.Θ. 
Δ.Ο.Ε. 

 

Θέμα:   Κρούσμα κορωνοϊού σε συνάδελφο εκπαιδευτικό στην Αγία Παρασκευή 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Την Τετάρτη το βράδυ 9 Σεπτεμβρίου έγινε γνωστό ότι υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα 

κορωνοϊού, σε συνάδελφο εκπαιδευτικό, που εργάζεται σε Δημοτικό Σχολείο της Αγίας 

Παρασκευής.  

Άμεσα ο Διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, την 

Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, τον ΕΟΔΥ και τον Πρόεδρο του 

Συλλόγου μας, τόσο τηλεφωνικώς όσο και εγγράφως. 

Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής” ζητά επίμονα να απαντηθούν μια σειρά 

ερωτημάτων: 

Αν το συγκεκριμένο σχολείο της Αγίας Παρασκευής θα κλείσει και αν θα γίνουν άμεσα οι 

απαραίτητες απολυμάνσεις. Ποιος θα το αποφασίσει αυτό; Τι πρέπει να κάνουν οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου; Τίθενται σε καθεστώς καραντίνας και για πόσες ημέρες; Θα 

γίνει ιχνηλάτηση  των επαφών τους; Θα γίνουν διαγνωστικά τεστ στους ίδιους και τις 

οικογένειές τους; Θα γίνει ενημέρωση της σχολικής κοινότητας, από ποιόν και με ποιον 

τρόπο; 
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Απαιτούμε άμεσα, 

 Να γίνει ιχνηλάτηση επαφών και διαγνωστικά τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδας από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ. 

 Να γίνει απολύμανση και καθαρισμός του σχολείου από το Δήμο. 

 Καλούμε τη Διεύθυνση, την Περιφέρεια, το Υπουργείο και το Δήμο να ενημερώσουν 

εγγράφως για το αν θα πρέπει να ανοίξει η σχολική μονάδα τη Δευτέρα 14 

Σεπτεμβρίου , με όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας.  

 
Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι, δεν υπάρχουν, ακόμη και τώρα, σαφείς οδηγίες για το 

αν πρέπει να γίνουν διαγνωστικά  τεστ σε όλους τους συναδέλφους, για την ανάγκη 

απομάκρυνσης όλων των εκπαιδευτικών μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα όπως 

και για την απαραίτητη άμεση απολύμανση του χώρου. 

 Επιπλέον, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει φτάσει στα περισσότερα σχολεία το 

προσωπικό καθαριότητας ούτε τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (μάσκες, 

αντισηπτικά κ.α.) εντείνει την ανησυχία και την ανασφάλεια των εκπαιδευτικών, των γονιών 

και των μαθητών και καθιστά επικίνδυνο το άνοιγμα των σχολείων. 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
 

 


