Το ΚΚΕ για το Ειδικό Σχολείο Περάματος
Σάββατο, 27 Μάρτίου 2021 20:53

Με ερώτησή της προς τους υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, η
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, αποτελούμενη από τους βουλευτές Διαμάντω
Μανωλάκου, Γιάννη Γκιόκα, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστο Κατσώτη και Θανάση Παφίλη,
επισημαίνει σοβαρά προβλήματα στην στελέχωση και λειτουργία των Ειδικών Σχολείων και
ιδιαίτερα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Περάματος.
Συγκεκριμένα στην
ανακοίνωσή της αναφέρεται:

«Στα Ειδικά Σχολεία η κατάσταση είναι απαράδεκτη με αποκλειστική ευθύνη της
κυβέρνησης. Είναι προκλητική η συνολική προσπάθεια του ΥΠΑΙΘ, να παρουσιάσει μια
εικόνα επίπλαστης κανονικότητας, ώστε να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες που έχει.

Η κυβερνητική πολιτική διατηρεί την υποστελέχωση για τα Ειδικά σχολεία όλων των
βαθμίδων, με μεγάλη αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικό προσωπικό, με ελλείψεις σε
ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Καμία μέριμνα δεν δόθηκε για αύξηση των
κονδυλίων, για αυξημένα δρομολόγια με στόχο τη μείωση του συγχρωτισμού των παιδιών.
Από αυτή την κατάσταση δεν ξεφεύγει ούτε το Ειδικό Σχολείο Περάματος.

Οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Περάματος, δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα
να μεταφέρονται, αφού η διευθύντρια του σχολείου αναγκάστηκε να καταγγείλει τη
σύμβαση με την Περιφέρεια, καθώς στοιβαζόντουσαν 8 παιδιά σε ένα δρομολόγιο.

Επιπρόσθετα καμία πρόνοια δεν υπάρχει για μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στο χώρο
του σχολείου για εκπαιδευτικούς, αλλά και για μαθητές στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό,
ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν βρίσκονται στον άμεσο προγραμματισμό για τον αναγκαίο
εμβολιασμό.

Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, το Ειδικό Σχολείο Περάματος, στεγάζεται σε
υπόγειο ακατάλληλο χώρο, που όταν βρέχει πλημμυρίζουν οι αίθουσες και το λουτρό και
παρά τα αιτήματα για μετεγκατάσταση του, δεν υπάρχει καμία μέριμνα. Επίσης σοβαρό
πρόβλημα αποτελεί η απουσία Ειδικού Νηπιαγωγείου στο Πέραμα, έτσι ώστε να
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διευκολύνονται οι γονείς και τα παιδιά στην περιοχή, καθώς και ΕΕΕΚ, προκειμένου να
συνεχίσουν οι μαθητές τις σπουδές τους.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα λάβουν:

• Για την αναγκαία αποσυμφόρηση και τη μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικών - μαθητών,
με προσλήψεις του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού με μόνιμη σχέση εργασίας, τη
μονιμοποίηση των σημερινών ελαστικά εργαζόμενων;

• Για την άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με τη μετακίνηση των
μαθητών του Ειδικού Σχολείου Περάματος, διασφαλίζοντας τους όρους προκειμένου να
μεταφέρονται από και προς το σχολείο με ασφάλεια, με την ενίσχυση των δρομολογίων για
την αποφυγή του συγχρωτισμού των παιδιών, την τακτική απολύμανση των μέσων, καθώς
και τη διενέργεια τεστ για οδηγούς και συνοδούς.

• Να προσληφθεί επιπλέον, μόνιμο προσωπικό καθαριότητας για να καλύπτονται τα
υγειονομικά πρωτοκόλλα και να μετατραπούν οι συμβάσεις που υπάρχουν σε αορίστου
χρόνου πλήρους απασχόλησης, ώστε να καλύπτονται οι μεγάλες ανάγκες στην καθαριότητα
των σχολείων;

• Για τη διενέργεια τεστ σε εβδομαδιαία βάση για όλους τους εκπαιδευτικούς και το
βοηθητικό προσωπικό, καθώς και για μαθητές στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, στον χώρο
του σχολείου;

• Για τον άμεσο εμβολιασμό του προσωπικού που υπηρετεί στα ειδικά σχολεία;

• Για να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την σχολική στέγη, προκειμένου
να φτιαχτεί σχολείο με σύγχρονες εγκαταστάσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες
των μαθητών, αλλά και με την ίδρυση ειδικού Νηπιαγωγείου και ΕΕΕΚ στο Πέραμα»;
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