
Αξιότιμη κα Υπουργέ, 

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 αποφασίσθηκε από την Πολιτική Προστασία για 

«επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα 

για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19» αυστηρό 

lockdown έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021 καθώς και η αναστολή λειτουργίας όλων των 

σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων. 

Mε αγωνία πληροφορηθήκαμε στη συνέχεια, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, ότι στις 

περιοχές όπου υπάρχει ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, όπως είναι η Πάτρα, η 
Χαλκίδα και ο Άγιος Νικόλαος Κρήτης, «Εξαιρετικώς επιτρέπεται η δια ζώσης 
λειτουργία ....β) των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων» από 8 
έως και 15/2. 
  
Είναι αργά για να σταθούμε σε όλες τις παραλείψεις που αφορούν στην αδιάλειπτη 
λειτουργία των σχολικών μονάδων ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ από την αρχή του 
σχολικού έτους, ωστόσο, οι συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι πιεστικές. Στην πόλη της 
Χαλκίδας 12 συνάδελφοι από το ΕΕΕΕΚ νοσούν και το σχολείο είναι κλειστό μέχρι 
10/2. Το Ειδικό Δημοτικό της πόλης, επίσης, έκλεισε λόγω κρουσμάτων. Στο  
ΕΝΕΕΓΥΛ Εύβοιας, οι μαθητές προσέρχονται από διαφορετικούς Δήμους της 
Εύβοιας, της Βοιωτίας και της Αττικής με τη χρήση 16 μισθωμένων μέσων (5 
λεωφορείων και 11 ταξί). Σε όλους αυτούς τους Δήμους ισχύουν διαφορετικά μέτρα 
για την αντιμετώπιση της διασποράς, αλλά οι μαθητές στο σχολείο συγχρωτίζονται. 
Το ίδιο ισχύει και για το Ειδικό Δημοτικό και νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου όπου 
αφενός τα παιδιά προσέρχονται από διαφορετικές δημοτικές ενότητες και 
αφετέρου δε τα περισσότερα έχουν αδέρφια τα οποία φοιτούν σε σχολεία κλειστά 
λόγω κρουσμάτων.  
 
Χωρίς να σταθούμε αυτή τη στιγμή σε λεπτομέρειες, ζητάμε πρωτίστως να 
διευκρινισθεί ρητά και άμεσα ποια είναι η απόφαση του Υπουργείου για τη 
λειτουργία των σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης στην Πάτρα, τη Χαλκίδα και 
τον Αγ. Νικόλαο, καθώς η επαναλαμβανόμενη ανακοίνωση ότι κλείνουν ΟΛΑ τα 
σχολεία, έχει δημιουργήσει σύγχυση και αποκρύπτει από το κοινό τη λειτουργία 
των δικών μας σχολείων εν μέσω καθολικού lock down.  
 
Αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο στόχος της συνεχιζόμενης λειτουργίας που 
παραβλέπει τον τεράστιο και άμεσο κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή όλων μας. 
 
Ζητάμε να ισχύσουν για τα Ειδικά Σχολεία οι συνθήκες προστασίας που επιβάλλουν 
τη διακοπή λειτουργίας ΟΛΩΝ των σχολείων. 
 
Οι Εκπαιδευτικοί Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης 
Δήμων Χαλκίδας, Πάτρας, Αγίου Νικολάου 


