
            Για τα Ειδικά Σχολεία που συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς μέτρα προστασίας 

Τα ειδικά σχολεία είναι μια κατηγορία σχολείων που σε συνθήκες πανδημίας θα έπρεπε να
αντιμετωπιστούν  με  ξεχωριστή  προσοχή,  καθώς  λόγω  των  ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών
τους, μαθητές και εκπαιδευτικοί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο. Ακόμη και μετά το θάνατο
μαθητή ειδικού σχολείου από κορονοϊό, το Υπουργείο Παιδείας  εξακολουθεί να δείχνει
σκόπιμη, αδικαιολόγητη και άκρως επικίνδυνη αδιαφορία για την αντιμετώπιση των
ζητημάτων που απασχολούν τα ειδικά σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
τους.  Τα ειδικά σχολεία λειτουργούν χωρίς κανένα  μέτρο προστασίας και με μειωμένο
προσωπικό, καθώς δεν γίνονται νέες προσλήψεις για την αναπλήρωση των συναδέλφων που
έχουν πάρει την άδεια ειδικού σκοπού που δικαιούνται. 

Χαρακτηριστική περίπτωση στην περιοχή μας αποτελεί το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας που
αυτή  τη  στιγμή  τόσο  ένα  μεγάλο  μέρος  των  εκπαιδευτικών  όσο και  ο  μοναδικός
εργαζόμενος Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που ανήκουν στο σχολείο έχουν λάβει
άδεια  ειδικού  σκοπού  με  αποτέλεσμα  το  σχολείο  να  μην  μπορεί  να  προσφέρει  τη
φροντίδα που απαιτείται στους μαθητές του. 

Οι συνάδελφοι που εργάζονται στα Ειδικά Σχολεία έχουν επανειλημμένα αναφερθεί σε
μια  σειρά  από  ειδικές  συνθήκες  που  κάνουν  δυσκολότερη  ακόμα  και  την  τήρηση  των
μέτρων ασφαλείας που ισχύουν για τα υπόλοιπα σχολεία:  Οι μαθητές, στην συντριπτική
πλειοψηφία τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μάσκα. Είναι αδύνατο να τηρηθούν οι
προβλεπόμενες αποστάσεις.  Οι χώροι πολλών σχολικών αιθουσών και των γραφείων όπου
επιτελείται το υποστηρικτικό έργο είναι συχνά ακατάλληλοι και περιορισμένοι  και
δημιουργούνται  συστηματικά  συνθήκες  συνωστισμού.  Το  Ειδικό  Εκπαιδευτικό  και  το
Ειδικό  Βοηθητικό  Προσωπικό  εργάζεται  σε  κοινόχρηστους  χώρους  που  μάλιστα  δεν
αερίζονται επαρκώς, ενώ συγχρόνως εκεί ασκούν και εκπαιδευτικοί τα εξωδιδακτικά τους
καθήκοντα. 

Όλα τα παραπάνω θα έπρεπε να οδηγήσουν στην άμεση λήψη μέτρων για τα ειδικά
σχολεία.  Παρόλα αυτά η κυβέρνηση έχει δείξει χαρακτηριστική αδιαφορία και έχει
αφήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς στην τύχη τους, καθώς φαίνεται ότι προέχει η
συνέχιση πολιτικών που περιορίζουν τις δαπάνες για την εκπαίδευση και την υγεία.
Το  έλλειμμα  καλύπτεται  και  εδώ με την επίκληση της ατομικής ευθύνης και με
ενοχοποίηση των ίδιων των θυμάτων της πανδημίας. Φυσικά μια τέτοια στάση δείχνει
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όχι μόνο αδιαφορία για την υγεία, αλλά και για την εκπαίδευση των μαθητών, καθώς το
υπουργείο δεν δείχνει να ενδιαφέρεται να κρατήσει ανοιχτά τα σχολεία.

Η κατάσταση  χειροτερεύει  διαρκώς στα σχολεία αυτά, αφού η έλλειψη προσωπικού αλλά
και καθηγητών,εντείνεται.  Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων στα ειδικά σχολεία
που σχεδόν ανυπεράσπιστοι εξ αιτίας της κυβερνητικής αδιαφορίας στο δικαίωμα του λαού
για υγεία και μέτρα κατά της πανδημίας, εκτελούν το εκπαιδευτικό τους έργο και σ ’αυτές
τις δύσκολες συνθήκες.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει τώρα μέτρα για τα ειδικά σχολεία

Απαιτούμε από την κυβέρνηση άμεσα να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει
στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την πλήρη στήριξη όλων των Σχολείων Ειδικής
Αγωγής!  Οποιαδήποτε  καθυστέρηση  ενέχει  τον  κίνδυνο  η  κατάσταση  να  ξεφύγει  στα
Ειδικά  Σχολεία   (όπως  έγινε  άλλωστε  και  στην  κοινωνία)   με  ολέθρια  αποτελέσματα.
Τονίζουμε  για  μια  ακόμη  φορά ότι  οι  δομές  Ειδικής  Αγωγής  διαχειρίζονται  άτομα  που
ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οποιοσδήποτε πολιτικά  ανεύθυνος χειρισμός
ισοδυναμεί με έγκλημα. 

Διεκδικούμε

 Συνεχή και στενή ιατρική παρακολούθηση των μαθητών και των εργαζομένων των 
Ειδικών Σχολείων με συχνά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς

 Μαζικοί εμβολιασμοί κατά προτεραιότητα των εκπαιδευτικών των Ειδικών 
Σχολείων.

 Άδειες στους συναδέλφους μόνιμους και αναπληρωτές που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες.

 Κάλυψη των αναγκών με το απαραίτητο προσωπικό (Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ-ΕΒΠ- 
καθαριότητας) στα Ειδικά Σχολεία με πρόβλεψη για την αναπλήρωση των 
εργαζομένων που παίρνουν άδειες.

Χωρίς  τα  παραπάνω  εξειδικευμένα  μέτρα  η  συνέχιση  λειτουργίας  των  Ειδικών
σχολείων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. 


