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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΘΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑ ΜΠΡΟΣΑ ΣΗΝ ΕΞΑΡΗ ΣΗ ΕΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ!  

  
 Η έμαξζε ηεο γξίπεο βξίζθεη ηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα γηα άιιε κηα θνξά απξνεηνίκαζηε 
θαη εθηεζεηκέλε! Ήδε πνιιά ζρνιεία ζε όιε ηελ Ειιάδα θιείλνπλ, πνιινί καζεηέο κεηξνύλ 
απνπζίεο. Απέλαληη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνζπαζεί λα «ιύζεη» ην 
πξόβιεκα κε εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο ίδηνπο 
ηνπο καζεηέο. Κακηά αλαθνξά ζε πξνιεπηηθά κέηξα καδηθνύ ραξαθηήξα. 
 Ωο Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Γνλέωλ Μαζεηώλ Ειιάδαο (ΑΓΜΕ)  ζεσξνύκε όηη 
εμαζθάιηζε ηεο Τγείαο ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ρώξαο καο δελ είλαη αηνκηθή 
ππόζεζε αιιά ππνρξέωζε ηεο πνιηηείαο!  
  
 Η εγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ είλαη καθξηά από ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο 
ζήκεξα.  

 Πόζα ζρνιεία ζήκεξα δηαζέηνπλ επαξθή κέζα αηνκηθήο πγηεηλήο γηα ηνπο καζεηέο 
(πγξό ζαπνύλη, αληηζεπηηθό αιθννινύρν δηάιπκα);  

 πόζα ζρνιεία δηαζέηνπλ επαξθέο πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο;  

 πόζα ζρνιεία έρνπλ ειεύζεξεο αίζνπζεο γηα ηνπο καζεηέο πνπ αξξσζηαίλνπλ, όηαλ 
δελ θζάλνπλ νη αίζνπζεο γηα κάζεκα ή γηα εηδηθή αγσγή;  

 νη ζπκπηύμεηο ηκεκάησλ θαη ε δεκηνπξγία ηκεκάησλ κε 28 θαη 30 καζεηέο δελ επλνεί 
ηελ εμάπισζε ηεο γξίπεο; 

 ηη  ζα  γίλεη κε  ηηο  απνπζίεο  ησλ καζεηώλ ; 
 
Επεηδή ην πξόβιεκα δελ αληηκεηωπίδεηαη κε εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο γηα ηα 
“κάηηα ηνπ θόζκνπ” ωο ΑΓΜΕ δηεθδηθνύκε: 

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

2. Μόληκν, επαξθέο  θαη πιήξεο σξαξίνπ πξνζσπηθό  θαζαξηόηεηαο ησλ ζρνιείσλ ώζηε 
λα δηαηεξνύληαη θαζαξά ηα ζρνιεία θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

3. Άκεζν ζρεδηαζκό γηα ηε δεκηνπξγία ζρνιηαηξηθήο ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ ΕΣΥ 
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. 

4. Μόληκν θαη επαξθέο βνεζεηηθό πξνζσπηθό ζηα ζρνιεία (ηξαπεδνθόκνη, θαζαξίζηξηεο 
θιπ ) κε πιήξε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. 

5. Χσξίο θαζπζηέξεζε λα γίλνπλ άκεζα καδηθέο πξνζιήςεηο γηαηξώλ, λα ζηειερσζνύλ 
θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα θιεηζηά θξεβάηηα ΜΕΘ, λα εθνδηαζηνύλ νη δεκόζηεο κνλάδεο 
πγείαο κε επαξθή αξηζκό εκβνιίσλ, θαηάιιεισλ δηαγλσζηηθώλ κέζσλ, αληητθώλ 
θαξκάθσλ θαη λα παξέρνληαη δσξεάλ ζε όιν ηνλ πιεζπζκό ρσξίο “πιαθόλ” θαη 
πεξηθνπέο. 

6. Πιήξεο θαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη πξνιεπηηθό έιεγρν γηα ηνπο 
αλαζθάιηζηνπο, άλεξγνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Δσξεάλ 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. 
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