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Αζήλα 10/2/2016 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Η εμαζθάιηζε ηεο Υγείαο ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 
ρώξαο καο δελ είλαη αηνκηθή ππόζεζε αιιά ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο! 

 H γξίπε βξίζθεη ηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα γηα άιιε κηα θνξά απξνεηνίκαζηε θαη επηεηθώο 
εθηεζεηκέλε! Τν ππνπξγείν «ιύλεη» ην πξόβιεκα κε εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο πξνο ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Κακηά αλαθνξά ζε πξνιεπηηθά 
κέηξα καδηθνύ ραξαθηήξα. 

Αξρηθά, ζα ζέιακε λα ζέζνπκε θάπνηα εξσηήκαηα ζην Υπνπξγείν ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηελ 
δπλαηόηεηα εθαξκνγήο, ησλ κέηξσλ πνπ πξνηείλεη: 

1. Λέεη ην 
Υπνπξγείν: 

Να εηδνπνηνύληαη άκεζα νη γνλείο ησλ παηδηώλ πνπ αξξσζηαίλνπλ 
θαη λα παξαιακβάλνπλ ηα παηδηά από ην ζρνιείν. 

 Ρσηάκε 
εκείο: 

Καη πνπ ζα πεγαίλνπλ ηα παηδηά ηνπο, θύξηνη ηνπ Υπνπξγείνπ, αλ 
εξγάδνληαη θαη νη δύν; 

   
2. Λέεη ην 

Υπνπξγείν: 
Όζα παηδηά αξξσζηαίλνπλ, λα αλακέλνπλ ζε ρώξν όπνπ δελ ζα 
έξρνληαη ζε επαθή κε άιια παηδηά. 

 Ρσηάκε 
εκείο: 

Πόζνη ειεύζεξνη ρώξνη ππάξρνπλ ζήκεξα ζηα ζρνιεία καο, θύξηνη 
ηνπ Υπνπξγείνπ; Καη κεηά από εθεί ηα αλαζθάιηζηα παηδηά ησλ 
αλέξγσλ –ρσξίο ρξήκαηα θαη αζθάιηζε-πνύ ζα πάλε; 

   
3. Λέεη ην 

Υπνπξγείν: 
Απαηηείηαη ηαθηηθό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε πγξό ζαπνύλη θαη λεξό ή 
ελαιιαθηηθά κε αληηζεπηηθό αιθννινύρν δηάιπκα. 

 Ρσηάκε 
εκείο: 

Γλσξίδεηε εζείο, θύξηνη ηνπ Υπνπξγείνπ, θάπνην ζρνιείν πνπ λα 
δηαζέηεη ηα παξαπάλσ; Θα δηαζέζεηε ρξήκαηα γηα λα 
πξνκεζεπηνύλ; 

Εθηόο από απηά πνπ ιέεη όκσο ην Υπνπξγείν  ζεκαληηθόηεξα είλαη απηά πνπ δελ ιέεη: 

 Με ηηο ζπκπηύμεηο θαη ζπγρσλεύζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηκήκαηα 
28 θαη 30 παηδηώλ, πξάγκα πνπ επλνεί ηελ εμάπισζε ηνπ ηνύ. 

 Τν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο  ησλ ζρνιείσλ δελ επαξθεί θαη δελ είλαη πιήξεο 
σξαξίνπ ώζηε λα δηαηεξνύληαη θαζαξά ηα ζρνιεία θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 
ηνπο. . 
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 Φηιηάδεο είλαη ηα αλαζθάιηζηα παηδηά θαη νη άλεξγνη γνλείο. 

 Υπάξρνπλ ζρνιεία ζε άζιηεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Τάμεηο πνπ ζηάδνπλ από 
πγξαζία, ρσξίο επαξθή θσηηζκό θαη αεξηζκό,  πξώελ απνζήθεο δηακνξθσκέλεο ζε 
ηάμεηο, κε ζξαλία πνιύ θνληά ην έλα ζην άιιν.  

  Η θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο Υγείαο-Πξόλνηαο είλαη ηξαγηθή. Οη δεκόζηεο κνλάδεο 
πγείαο δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο. Οη κνλάδεο πγείαο ηνπ ΠΕΔΥ (πξώελ 
ΙΚΑ) ππνιεηηνπξγνύλ ιόγσ ηνπ ειάρηζηνπ πξνζσπηθνύ θαη έρνπκε  αλππαξμία 
Κέληξσλ Υγείαο θαη  Δεκνηηθώλ Ιαηξείσλ αλά πεξηνρή γηα παξνρή νινθιεξσκέλσλ 
ππεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο θαη πξνιεπηηθό έιεγρν. 

Όια ηα παξαπάλσ, δείρλνπλ πσο ην Υπνπξγείν πξνηείλεη κέηξα όρη κε ζθνπό ηελ απνθπγή 
ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο, αιιά απιά θαη κόλν γηα ηα κάηηα ηνπ θόζκνπ. 

Δηεθδηθνύκε: 

 Άκεζε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιείσλ γηα αγνξά θαξκαθεπηηθνύ (αληηππξεηηθά 
θάξκαθα) θαη πξνιεπηηθνύ πιηθνύ (ραξηνκάληηια, ζαπνύληα, αληηζεπηηθά). 

 Πιήξεο θαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη πξνιεπηηθό έιεγρν γηα 

ηνπο αλαζθάιηζηνπο, άλεξγνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Γσξεάλ θαη πιήξε 

εκβνιηαζκό θαη ηαηξηθό έιεγρν όισλ ησλ καζεηώλ, κέζσ θξαηηθώλ δνκώλ θαη 

θηλεηώλ κνλάδσλ πγείαο, κε επζύλε ησλ Υπνπξγείσλ Παηδείαο θαη Υγείαο, 

αλεμάξηεηα από ηνλ θνξέα αζθάιηζεο ηνπ γνλέα. 

 Άκεζν ζρεδηαζκό γηα ηε δεκηνπξγία ζρνιηαηξηθήο ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ΔΥ πνπ ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζσζηήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο πγείαο  όισλ ησλ καζεηώλ, ηελ πξόιεςε, ηελ δσξεάλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζειεπηηθή πεξίζαιςε.  

 Μόληκν θαη επαξθέο  βνεζεηηθό πξνζσπηθό ζηα ζρνιεία ( ηξαπεδνθόκνη, 

θαζαξίζηξηεο θιπ ) κε πιήξε δηθαηώκαηα. 

 Να δεκηνπξγεζεί δεκόζην Κέληξν Υγείαο αλά πεξηνρή, κε βαζηθό 

πξνζαλαηνιηζκό ηελ Πξόιεςε. Να ζηειερσζνύλ νη κνλάδεο ηνπ ΠΔΓΥ κε ην 

αλαγθαίν κόληκν πξνζσπηθό θαη κε πιήξε δηθαηώκαηα.  

 Απνθιεηζηηθά δεκόζην δσξεάλ ζύζηεκα Υγείαο θαη Πξόλνηαο. 
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