Μελζτη με θζμα: «Προβλήματα που ανακφπτουν από τη λειτουργία των
Σχολείων Ειδικήσ Αγωγήσ εν καιρϊ πανδημίασ».
Από τισ 9 Νοεμβρίου 2020, και ενϊ τα ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ βρίςκονται για δεφτερθ
φορά ςε κακεςτϊσ αναςτολισ τθσ δια ηϊςθσ διδαςκαλίασ λόγω τθσ πανδθμίασ Covid-19, τα Ειδικά
Σχολεία εξακολουκοφν να λειτουργοφν κανονικά. Το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. (Κζντρο Μελετϊν Και Τεκμθρίωςθσ) τθσ
ΟΛΜΕ από τθν 1θ Δεκεμβρίου 2020 διεξιγε ζρευνα με κζμα: «Προβλήματα που ανακφπτουν από τη
λειτουργία των Σχολείων Ειδικήσ Αγωγήσ (ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ) εν καιρϊ πανδημίασ».
Παράλλθλα διεξιγε μελζτθ με κζμα: «Δφο όψεισ τησ τηλεκπαίδευςησ κατά την περίοδο τησ
πανδημίασ: μορφωτικζσ ανιςότητεσ και ςυνζπειεσ ςτα εργαςιακά δικαιϊματα». Στόχοσ και των δφο
μελετϊν ιταν εντοπιςκοφν τα προβλιματα που αντιμετϊπιςαν τόςο οι μακθτζσ/τριεσ όςο και οι
εκπαιδευτικοί, ςτθν Ειδικι Αγωγι και ςτθ Γενικι Παιδεία, τα οποία απορρζουν από τισ πολιτικζσ
επιλογζσ του Υπουργείου Παιδείασ και τθσ κυβζρνθςθσ ςτο διάςτθμα τθσ πανδθμίασ. Η δεφτερθ μελζτθ
βρίςκεται ςτθ φάςθ τθσ επεξεργαςίασ των ςτοιχείων και τα ςυμπεράςματά τθσ κα δθμοςιευκοφν
ςφντομα.
Η ΟΛΜΕ ζχει ιδθ από τθν αρχι τθσ πανδθμίασ αλλά και κατά τθν κορφφωςι τθσ προτείνει
ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν αςφαλι λειτουργία των ςχολείων1 :


Πρόταξθ των εκπαιδευτικϊν ςτουσ μαηικοφσ εμβολιαςμοφσ, με προτεραιότθτα τουσ
εργαηόμενουσ ςτα ειδικά ςχολεία.



Διενζργεια μαηικϊν περιοδικϊν τεςτ ϊςτε να ελζγχεται θ διαςπορά. Σε περίπτωςθ
επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ πραγματοποίθςθ αναγκαίασ ιχνθλατιςθσ, αλλά και φροντίδα των
παςχόντων.



Προςλιψεισ ςε όλα τα ςχολεία ςχολικϊν νοςθλευτϊν



Πρόςλθψθ επιπλζον προςωπικοφ για να μειωκοφν οι μακθτζσ ανά ομάδα, αξιοποίθςθ των
κλειςτϊν ςχολείων και άλλων κατάλλθλων ελεφκερων χϊρων ϊςτε να μθν ςυγχρωτίηονται
μακθτζσ και εργαηόμενοι.



Πρόςλθψθ επιπλζον προςωπικοφ κακαριότθτασ ϊςτε να καλφπτονται τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.



Αυςτθρόσ ζλεγχοσ από τθν Περιφζρεια για το εάν τθροφνται τα υγειονομικά πρωτόκολλά ςτθ
μεταφορά των μακθτϊν. Αφξθςθ των δρομολογίων ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ διαςποράσ του
ιοφ.
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α) 12-11-2020: Αίτθμα για διενζργεια δωρεάν τεςτ coνid19 ςε εκπαιδευτικοφσ, προςωπικό και μακθτζσ ςτα
ςχολεία τθσ Ειδικισ Αγωγισ που βρίςκονται ςε λειτουργία
γ) 12-12-2020: Αναςτολι λειτουργίασ ςχολείων ειδικισ αγωγισ ςε περιοχζσ με επιβαρυμζνο επιδθμιολογικό
φορτίο
β) 18-02-2021: Ημζρα δράςθσ για τθν Ειδικι Αγωγι τθν Παραςκευι 19/02 – Στάςεισ εργαςίασ για τουσ εκπ/κοφσ
των Ειδικϊν ςχολείων
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Σε όςα ςχολεία ειδικισ αγωγισ αναςτζλλεται θ λειτουργία τουσ ι κλείνουν τμιματα ι
υπάρχουν ςοβαρά προβλιματα παρακολοφκθςθσ δια ηϊςθσ των μακθμάτων , λιψθ μζριμνασ
από το ΥΠΑΙΘ ϊςτε θ εκπαιδευτικι διαδικαςία να ςυνεχίηεται με τθν εφαρμογι όλων εκείνων
των αναγκαίων επιςτθμονικϊν παιδαγωγικϊν μεκόδων

Σκοπόσ τησ παροφςασ μελζτησ είναι: να διερευνιςει, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν,
αν πλθροφνται οι όροι υγειονομικισ αςφάλειασ ςτα ςχολεία Ειδικισ Αγωγισ και αν ανακφπτουν
προβλιματα από τθ λειτουργία τουσ εν καιρϊ πανδθμίασ, να καταγράψει προτάςεισ των
εκπαιδευτικϊν για τθ μζγιςτθ δυνατι υγειονομικι αςφάλεια για ολόκλθρθ τθ ςχολικι κοινότθτα και το
μικρότερο δυνατόν μορφωτικό και ψυχοκοινωνικό κόςτοσ για τα παιδιά, κακϊσ και να διερευνιςει
πικανζσ ςυνζπειεσ ςτα εργαςιακά δικαιϊματα του εκπαιδευτικοφ, ειδικοφ εκπαιδευτικοφ και
βοθκθτικοφ προςωπικοφ.
Πιο ςυγκεκριμζνα μζςα από τθν μελζτθ αυτι επιδιϊξαμε:
α) να διερευνιςουμε αν τα μζτρα πρόλθψθσ και υγιεινισ ςτα ςχολεία ειδικισ αγωγισ είναι επαρκι για
τθν αςφαλι λειτουργία τουσ (μζτρα πρόλθψθσ τθσ διαςποράσ του ιοφ και μζτρα αντιμετϊπιςθσ ςε
περίπτωςθ κρουςμάτων, κλπ) και αν οι μεταφορζσ των μακθτϊν των Ειδικϊν ςχολείων γίνονται με
τρόπο που να περιορίηεται θ διαςπορά του ιοφ Covid 19,
β) να εντοπίςουμε τα ιδιαίτερα εργαςιακά προβλιματα που ανακφπτουν αυτό το χρονικό διάςτθμα ςε
όλεσ τισ κατθγορίεσ ςυναδζλφων (Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ) που υπθρετοφν ςτα Σχολεία Ειδικισ
Αγωγισ,
γ) να καταγράψουμε ποια επιπλζον μζτρα εκτιμοφν οι ςυνάδελφοι ότι απαιτοφνται για να επιτευχκεί θ
αςφαλισ λειτουργία των ςχολείων τουσ,
δ) να διαπιςτϊςουμε εάν γίνονται ςεβαςτά τα εργαςιακά δικαιϊματα των ςυναδζλφων (άδειεσ
ευπακϊν ομάδων, ειδικοφ ςκοποφ, αναπλιρωςθ, κλπ).

Μεθοδολογία:
Εςτάλθςαν, μζςω των ΕΛΜΕ, ερωτθματολόγια ςε μορφι google form ςτα Ειδικά Σχολεία
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, (ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ), τα οποία απευκφνονταν μόνο ςτουσ
εργαηόμενουσ και όχι ςτθ ςχολικι μονάδα και ςυμπλθρϊκθκαν από Εκπαιδευτικοφσ, Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προςωπικό (ΕΕΠ) και Βοθκθτικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό (ΕΒΠ). Οι απαντιςεισ ζγιναν
αντικείμενο επεξεργαςίασ με πρόγραμμα Microsoft office και πραγματοποιικθκε περιγραφικι
ςτατιςτικι ανάλυςθ, προκειμζνου να ςυναχκοφν ςυμπεράςματα ςχετικά με τουσ παραπάνω ςτόχουσ.
Τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα Ειδικά Σχολεία
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κατά τθν περίοδο αυτι, ςτθρίχκθκαν ςτισ απαντιςεισ των εργαηόμενων
(Εκπαιδευτικϊν, ΕΕΠ & ΒΕΠ) και αποτυπϊνουν τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι ερωτϊμενοι βιϊνουν
και προςλαμβάνουν τα προβλιματα αυτά.
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Ποςοτικά ςτοιχεία ζρευνασ
Τα ςτοιχεία που δθμοςιεφονται ςτθν παροφςα μελζτθ προζρχονται από τα ερωτθματολόγια που
απαντικθκαν ςτο διάςτθμα 19/1 έως 10/2 2021 από Εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςε ςχολικζσ
μονάδεσ ειδικισ αγωγισ, ΕΕΠ, ΕΒΠ ςε πανελλαδικι κλίμακα. Το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊκθκε από
709 Εκπαιδευτικοφσ, ΕΕΠ, ΕΒΠ και το δείγμα ιταν αντιπροςωπευτικό από όλεσ τισ Περιφερειακζσ
Διευκφνςεισ τθσ χϊρασ.
Αναλυτικά τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθ γεωγραφικι κατανομι των απαντιςεων, για τθν Ελλάδα
ςυνολικά και τθν Αττικι ειδικότερα, ςε απόλυτουσ αρικμοφσ και ςε ποςοςτά φαίνονται ςτουσ
παρακάτω πίνακεσ 1 & 2 και αποτυπϊνονται ςτο γράφθμα (Γράφημα 1) που ακολουκεί.
Αττικι
Υπόλοιπθ Ελλάδα
Γενικό Άθροιςμα

192
517
709

27,10%
72,90%

Αν. Μακεδονίασ-Θράκθσ
Αττικισ
Βορείου Αιγαίου
Δυτικισ Ελλάδασ
Δυτικισ Μακεδονίασ
Ηπείρου
Θεςςαλίασ
Ιονίων Νιςων
Κεντρικισ Μακεδονίασ
Κριτθσ
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννιςου
Στερεάσ Ελλάδασ
Γενικό Άθροιςμα

48
192
6
48
29
31
38
18
126
47
38
38
50
709

6,77%
27%
0,85%
6,77%
4%
4,3%
5,35%
2,5%
17,75%
6,60%
5,35%
5,35%
7%

Πίνακεσ 1 & 2
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Γράφθμα 1
Στα ερωτθματολόγια απάντθςαν Εκπαιδευτικοί, Ειδικό εκπαιδευτικό προςωπικό και Βοθκθτικό
προςωπικό από τρεισ τφπουσ ειδικϊν ςχολείων με τθν εξισ αναλογία: 18,5% από ΣΜΕΑΕ, 28,2%
ΕΝΕΕΓΥΛ και 53,3% ΕΕΕΕΚ (Γράφημα 2).

Γράφθμα 2
Από αυτοφσ, το 11% αντιπροςωπεφει το Βοθκθτικό προςωπικό, το 30% το Ειδικό εκπαιδευτικό
προςωπικό και το 59% το Εκπαιδευτικό προςωπικό, με το 23,1% να είναι Άνδρεσ και το 76,9% Γυναίκεσ

4

(Γράφημα 3) και τισ θλικίεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα να είναι: ςε ποςοςτό 43% κάτω των 40
ετϊν, ςε ποςοςτό 36% από 41-50 ετϊν και το 21% να είναι από 51 ετϊν και πάνω.

Γράφθμα 3

Γράφθμα 4
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Γράφθμα 5
Από τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ το 4,3% κατζχει Διδακτορικό δίπλωμα, το 56,3%
Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν, το 10,9% δεφτερο πτυχίο και το 28,5% πτυχίο (ΑΕΙ-ΤΕΙ) (Γράφημα 6), ενϊ
ωσ προσ τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ τουσ με το ΥΠΑΙΘ, πάνω από το ζνα τρίτο (39%) είναι
αναπλθρωτζσ/τριεσ και το 61% μόνιμοι υπάλλθλοι (Γράφημα 7).

Γράφθμα 6
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Γράφθμα 7
Οι οδηγίεσ του ΕΟΔΥ
Οι οδθγίεσ που εκδόκθκαν από τον ΕΟΔΥ και ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν υπ’ Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
69543/2020 (ΦΕΚ Β’ 4810/31-10-2020) απόφαςθ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των άμεςων κινδφνων
από τθ διάδοςθ του ιοφ Covid 19 κατά τθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων, προβλζπουν ωσ
υποχρεωτικι τθ χριςθ μάςκασ και τθν τιρθςθ των αποςτάςεων ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ. Για τουσ
μακθτζσ ςχολικϊν μονάδων ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ, θ ωσ άνω απόφαςθ αναφζρει πωσ
«ςυςτήνεται η χρήςη μάςκασ μόνο εφόςον είναι εφικτό και ςυμβατό με τον βαθμό και το είδοσ τησ
αναπηρίασ/ειδικήσ εκπαιδευτικήσ ανάγκησ», ενϊ ςε μεταγενζςτερο φφλλο οδθγιϊν θ χριςθ μάςκασ
ςτα ειδικά ςχολεία ζγινε υποχρεωτικι. Η αδυναμία εφαρμογισ των δφο αυτϊν μζτρων ςτα ςχολεία
Ειδικισ Αγωγισ ςυνάγεται από τισ απαντιςεισ των ερωτϊμενων.
Η πλειονότθτα (62,9%) απαντοφν ότι θ εφαρμογι τουσ είναι δυςχερισ αφοφ: το 43,6% απάντθςαν ότι
τα πρωτόκολλα και οι οδθγίεσ του ΕΟΔΥ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ του ιοφ Covid 19 μποροφν να
εφαρμοςτοφν ελάχιςτα και το 19,3% ότι δεν μποροφν να τθρθκοφν κακόλου. Σχεδόν 1 ςτουσ 4
απάντθςαν ότι μποροφν να εφαρμοςτοφν μζτρια και μόνο το 6% περίπου ότι μποροφν να εφαρμοςτοφν
πολφ καλά (Γράφημα 8).
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Γράφθμα 8
Η κακαριότθτα των χϊρων φαίνεται να αποτελεί επίςθσ ςοβαρό πρόβλθμα, αφοφ το 60% ςχεδόν
απαντοφν ότι δεν υπάρχει δυνατότθτα κακαριςμοφ των κρανίων ςε ικανοποιθτικό βακμό ανάμεςα ςε
δφο διδακτικζσ ϊρεσ κατά τθν αλλαγι αίκουςασ, με το 16,4% μόνο να απαντά πωσ κακαρίηονται πολφ
καλά και το 23% αρκετά καλά (Γράφημα 9). Αντίςτοιχα, πάνω από τουσ μιςοφσ (57%) απαντοφν ότι δεν
υπάρχει δυνατότθτα κακαριςμοφ των κρανίων μετά τθ λιξθ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων (Γράφημα
10), όπωσ προβλζπεται από το ΦΕΚ 3780-8/9/2020 (κεφ. Α, αρ.6) , και ςχεδόν τα 2/3 ότι θ υγιεινι των
κοινόχρθςτων χϊρων και των αποδυτθρίων είναι ανεπαρκισ (Γράφημα 11).

Γράφθμα 9
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Γράφθμα 10

Γράφθμα 11
Επίςθσ, ςχεδόν το 60% απάντθςαν ότι δεν υπάρχει επαρκζσ προςωπικό κακαριότθτασ και
ςυγκεκριμζνα το 1/3 απαντά πωσ το προςωπικό κακαριότθτασ δεν είναι κακόλου ι είναι ελάχιςτα
επαρκζσ και το 28% πωσ είναι μζτρια επαρκζσ (Γράφημα 12).
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Γράφθμα 12
Το 52,9% δθλϊνει ότι δεν υπάρχει κακόλου χϊροσ για τθν ςυνάκροιςθ των παιδιϊν κατά τα
διαλείμματα ςε περίπτωςθ βροχισ, ϊςτε να είναι εφικτι θ τιρθςθ των αποςτάςεων με βάςθ τισ
οδθγίεσ του ΕΟΔΥ, με το ποςοςτό τθσ ανεπάρκειασ να φτάνει το 83%, ςυνυπολογίηοντασ τισ απαντιςεισ
“ελάχιςτα” και “μζτρια” (Γράφημα 13).

Γράφθμα 13
Στθν ερϊτθςθ εάν είναι εφικτό να τθρθκοφν από τα παιδιά του ςχολείου τουσ όλα τα προβλεπόμενα
από τον ΕΟΔΥ μζτρα, το 70% ςχεδόν απάντθςε πωσ δεν είναι κακόλου ι ελάχιςτα εφικτό οι μακθτζσ
τουσ να τθριςουν τα μζτρα, ενϊ μόνο το 6,1% απάντθςε πωσ μποροφν να τθριςουν τα μζτρα
αςφαλείασ πολφ καλά, το 6% αρκετά καλά και το 17,5% μζτρια (Γράφημα 14).
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Γράφθμα 14
Σε μείηον πρόβλθμα για τθ διαςπορά του ιοφ αναδεικνφεται με βάςθ τισ απαντιςεισ και θ μεταφορά
των μακθτϊν από και προσ το ςχολείο με ποφλμαν και ταξί, χωρίσ τθ λιψθ μζτρων για τθ μείωςθ του
αρικμοφ των μεταφερόμενων, πρόβλθμα που επιςθμαίνει το 77,3% των ερωτϊμενων (Γράφημα 15).
Να επιςθμάνουμε ότι εκτόσ από το γεγονόσ ότι ςτθν ΚΥΑ υπ. Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543, παρ. 4 του
άρκρου 21 δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψθ για τθν τιρθςθ τθσ φυςικισ απόςταςθσ ςτα μεταφορικά
μζςα (λεωφορεία, ταξί), ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ τα ποφλμαν δεν εξυπθρετοφν τουσ μακθτζσ ενόσ μόνο
ςχολείου, αλλά παρατθρείται ςυγχρωτιςμόσ παιδιϊν από διαφορετικά ςχολεία.

Γράφθμα 15
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Ελλιπισ φαίνεται να είναι ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ και θ ανίχνευςθ πικανϊν κρουςμάτων ςε
μακθτζσ. Μόνο το 11% απάντθςε ότι ζχουν γίνει ςε μεγάλο βακμό τεςτ ανίχνευςθσ του ιοφ ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου τουσ με ευκφνθ κάποιου δθμόςιου φορζα, 15,2% ότι ζχουν γίνει αρκετά
τεςτ ενϊ θ πλειονότθτα (πάνω από το 70%) απαντοφν ότι δεν ζχουν γίνει κακόλου, ι ζχουν γίνει
ελάχιςτα ι ςε μζτριο βακμό (Γράφημα 16).

Γράφθμα 16
Εξίςου ελλιπισ φαίνεται να είναι ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ και θ ανίχνευςθ πικανϊν κρουςμάτων ςε
εκπαιδευτικό και λοιπό προςωπικό, ςτα ςχολεία όπου εργάηονται. Μόνο το 17,3% απάντθςε ότι ζχουν
γίνει ςε μεγάλο βακμό τεςτ, 21,9% ότι ζχουν γίνει αρκετά τεςτ, ενϊ θ πλειονότθτα (πάνω από 60,9%)
απαντοφν ότι δεν ζχουν γίνει κακόλου ι ζχουν γίνει ελάχιςτα ι ςε μζτριο βακμό τεςτ ανίχνευςθσ του
ιοφ ςτο ςχολείο τουσ από κάποιον δθμόςιο φορζα (Γράφημα 17).

Γράφθμα 17
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Οι φορείσ που διεξιγαν τα τεςτ, όπου αυτά διενεργικθκαν, ιταν κατά κφριο λόγο ο ΕΟΔΥ (88,2%) και
ςε πολφ μικρότερο βακμό Κζντρα Υγείασ, Δθμόςια Νοςοκομεία, Διμοι και Ιδιωτικά Εργαςτιρια
(ςυνολικά 11,8%) (Γράφημα 18).

Γράφθμα 18
Χαρακτθριςτικό είναι και το γεγονόσ ότι ςτθν ερϊτθςθ πόςεσ φορζσ ζχουν διενεργθκεί οργανωμζνα
προλθπτικά τεςτ ανίχνευςθσ ςτουσ Εκπαιδευτικοφσ, ςτο ΕΕΠ και ςτο ΕΒΠ ςτθ ςχολικι μονάδα όπου
υπθρετοφν, για όλο το διάςτθμα τθσ ζρευνασ, από τισ απαντιςεισ προκφπτει ότι ςτο 18,4% των
ερωτϊμενων δεν διενεργικθκε κανζνα τεςτ (0%), ςτο 51.7% διενεργικθκαν από 1-2 τεςτ, ςτο 22,2%
από 3-4 τεςτ, και ςτο 7,7% από 5 τεςτ και πάνω. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των τεςτ που διενεργικθκαν
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο ανζρχεται μόλισ ςτα 1.497 τεςτ (Γράφημα
19).

Γράφθμα 19

13

Σ αυτό το ςθμείο πρζπει να αναφζρουμε ότι, ςφμφωνα με παρατθριςεισ που διατυπϊκθκαν από τουσ
εκπαιδευτικοφσ ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ερωτθματολογίου, ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ αυτϊν των τεςτ
διενεργικθκε κατ’ απαίτθςθ των Διευκυντϊν και των ίδιων των εργαηομζνων, και ςε περιοχι που
επλιγθ ιδιαίτερα κατά το δεφτερο κφμα τθσ πανδθμίασ, διενεργικθκαν με πρωτοβουλία τθσ τοπικισ
ΕΛΜΕ.
Ωσ πρόβλθμα αναδεικνφεται το γεγονόσ τθσ προςμζτρθςθσ απουςιϊν των μακθτϊν λόγω εμπφρετων
περιςτατικϊν. Σφμφωνα με τθν οδθγία του ΕΟΔΥ, οι μακθτζσ που κατά τθ κερμομζτρθςι τουσ ζχουν
κερμοκραςία πάνω από 37,5% πρζπει να απομακρφνονται από το ςχολείο, ωςτόςο δεν ζχει υπάρξει
καμία εγκφκλιοσ που να προβλζπει τθ μθ προςμζτρθςθ των απουςιϊν των μακθτϊν. Στθ ςυντριπτικι
πλειονότθτά τουσ (83,1%) οι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι αυτζσ δεν πρζπει να προςμετρθκοφν (Γράφημα
20).

Γράφθμα 20
Επίςθσ μείηον ηιτθμα αποτελεί θ ζλλειψθ χϊρων, όπωσ διαπιςτϊνεται από τισ απαντιςεισ του
εκπαιδευτικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ (85%), με αποτζλεςμα ςτα γραφεία εκπαιδευτικϊν να μθν
τθρείται το μζτρο τθσ φυςικισ απόςταςθσ μεταξφ τουσ τισ ϊρεσ που βρίςκονται ςτον χϊρο του
ςχολείου, αλλά εκτόσ ςχολικισ τάξθσ (Γράφημα 21).
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Γράφθμα 21
Παρότι ςε ζνα μεγάλο ποςοςτό ςχολείων ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ (64,9%) υπάρχει κακοριςμζνοσ
χϊροσ απομόνωςθσ φποπτων περιςτατικϊν/κρουςμάτων, όπωσ επιβάλλεται από το πρωτόκολλο,
εξίςου ςθμαντικό φαίνεται να είναι και το ποςοςτό τθσ ζλλειψθσ αντίςτοιχων χϊρων (35,1%).
(Γράφημα 22).

Γράφθμα 22
Σθμαντικό ηιτθμα που αφορά ςτα εργαςιακά δικαιϊματα των εργαηομζνων ςτα Σχολεία Ειδικισ
Αγωγισ είναι και το ηιτθμα των αδειϊν για άτομα που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ και τθσ
αναπλιρωςισ τουσ. Οι ερωτϊμενοι απάντθςαν πωσ περίπου το 12% των μονίμων εκπαιδευτικϊν που
ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ δεν διευκολφνονται ςτθ λιψθ άδειασ, ενϊ ςτθν πλειοψθφία (88,3%) ότι
διευκολφνονται (Γράφημα 23), αλλά ςτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ άδειασ δεν αναπλθρϊκθκαν ςε
ποςοςτό 54,8% (Γράφημα 24).
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Γράφθμα 23

Γράφθμα 24
Το ποςοςτό των αναπλθρωτϊν/ωρομιςκίων που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ και δεν διευκολφνεται
ςτθ λιψθ άδειασ ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ ανζρχεται ςτο 24,3%, με το 75,7% να δθλϊνει ότι
διευκολφνεται (Γράφημα 25). Είναι αξιοςθμείωτο ότι ςτθν περίπτωςθ των αναπλθρωτϊν/ωρομιςκίων
το ποςοςτό μθ αναπλιρωςθσ ανζρχεται ςτο 64,2% (Γράφημα 26).
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Γράφθμα 25

Γράφθμα 26
Αντίςτοιχα ςτθν περίπτωςθ του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ που ανικει ςε
ευπακείσ ομάδεσ, το ποςοςτό που δθλϊνει ότι δεν διευκολφνεται ςτθ λιψθ άδειασ είναι 17,5%, με το
82,5% να δθλϊνει ότι διευκολφνεται (Γράφημα 27) και το ποςοςτό τθσ μθ αναπλιρωςθσ να
εκτινάςςεται ςτο 70,1% (Γράφημα 28).
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Γράφθμα 27

Γράφθμα 28
Σχετικά με τα ποςοςτά αναπλιρωςθσ που ζγιναν, οι ερωτϊμενοι απάντθςαν πωσ οι εκπαιδευτικοί τθσ
ςχολικισ τουσ μονάδασ που απουςίαςαν αναπλθρϊκθκαν με προςλιψεισ νζων αναπλθρωτϊν μόνο
κατά το 32,8%, ενϊ το 48% των αναπλθρϊςεων ζγιναν με μετακίνθςθ προςωπικοφ από αλλοφ, και το
19,1% με μετακίνθςθ από τμιμα ζνταξθσ (Γραφήματα 29α & 29β).
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Γράφθμα 29α

Γράφθμα 29β
Το 34% των ερωτϊμενων, επίςθσ, διλωςαν ότι ςτθ ςχολικι μονάδα όπου εργάηονται υπιρξαν
κροφςματα ςε μακθτζσ/τριεσ (Γράφημα 30) και ςχεδόν οι μιςοί (44,6%) ανζφεραν ότι υπιρξαν
κροφςματα ςτο εκπαιδευτικό και λοιπό προςωπικό του ςχολείου τουσ (Γράφημα 31).
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Γράφθμα 30

Γράφθμα 31
Επίςθσ, οι ερωτϊμενοι απάντθςαν ότι ςτο 35,4% των περιπτϊςεων που υπιρξε διαγνωςμζνο κροφςμα
δεν κατζςτθ δυνατό να λθφκοφν όλα τα προβλεπόμενα από τα υγειονομικά πρωτόκολλα μζτρα για τθν
πρόλθψθ τθσ διαςποράσ του ιοφ ςτθ ςχολικι κοινότθτα (Γράφημα 32).
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Γράφθμα 32
Στθν ερϊτθςθ ποια επιπλζον μζτρα κεωροφν ότι κα ζπρεπε να λθφκοφν για τθν αςφαλι λειτουργία
των Σχολείων Ειδικισ Αγωγισ οι εργαηόμενοι ςε αυτά απάντθςαν: ςυχνά επαναλαμβανόμενα τεςτ
(79,5%), τακτικι χοριγθςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (65,2%), αφξθςθ μακθτικϊν δρομολογίων ϊςτε
να αποφεφγεται ο ςυγχρωτιςμόσ των μακθτϊν (55,3%), δθμιουργία μικρότερων τάξεων (50,8%),
πρόςλθψθ επιπλζον προςωπικοφ (44,7%), απρόςκοπτθ χοριγθςθ αδειϊν ειδικοφ ςκοποφ (21,2%),
νοςθλευτικι ιατρικι παρακολοφκθςθ (11,1%), άλλο (11,1%), και τίποτα από τα παραπάνω (1,8%)
(Γράφημα 33).

Γράφθμα 33
Συμπεράςματα:
Παρά το γεγονόσ ότι το 34% των ερωτϊμενων διλωςε ότι υπιρξε/αν κροφςμα/τα ςτο ςχολείο
του ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και το 44,6% διλωςε ότι υπιρξε/αν κροφςμα/τα, ανάμεςα ςτο
προςωπικό, τα μζτρα προςταςίασ και πρόλθψθσ από τθ μόλυνςθ και διαςπορά του ιοφ Covid-
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19 ςτα Ειδικά Σχολεία δεν ιταν αντίςτοιχα τθσ ζνταςθσ του προβλιματοσ. Αυτό προκφπτει, από
τισ απαντιςεισ των ίδιων των ερωτϊμενων, που εςτιάηουν ενδεικτικά ςτθν ανάγκθ να λθφκοφν
επιπλζον μζτρα, όπωσ: ςυχνά επαναλαμβανόμενα τεςτ (79,5%), τακτικι χοριγθςθ μζςων
ατομικισ προςταςίασ (65,2%), αφξθςθ μακθτικϊν δρομολογίων ϊςτε να αποφεφγεται ο
ςυγχρωτιςμόσ των μακθτϊν (55,3%), δθμιουργία μικρότερων τάξεων (50,8%), πρόςλθψθ
επιπλζον προςωπικοφ (44,7%), απρόςκοπτθ χοριγθςθ αδειϊν ειδικοφ ςκοποφ (21,2%),
(Γράφημα 33).
1. Ο αρικμόσ οργανωμζνων προλθπτικϊν τεςτ ανίχνευςθσ που ζχουν διενεργθκεί ςτισ ςχολικζσ
μονάδεσ των Εκπαιδευτικϊν, του ΕΕΠ και του ΕΒΠ που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο, για
όλο το διάςτθμα τθσ ζρευνασ, αναδεικνφεται από τισ απαντιςεισ τουσ πωσ είναι ανεπαρκισ,
*ςτο 18,4% των ερωτϊμενων δεν διενεργικθκε κανζνα τεςτ (0%), ςτο 51.7% διενεργικθκαν
από 1-2 τεςτ, ςτο 22,2% από 3-4 τεςτ, και ςτο 7,7% από 5 τεςτ και πάνω+, δεδομζνου ότι
μεγάλο ποςοςτό εξ’ αυτϊν διλωςαν ότι ςτον εργαςιακό τουσ χϊρο υπιρξε/υπιρξαν
κροφςμα/κροφςματα είτε ςε μακθτζσ/τριεσ, είτε ςε εκπαιδευτικοφσ.
2. Σε μείηον πρόβλθμα για τθ διαςπορά του ιοφ αναδεικνφεται, επίςθσ, με βάςθ τισ απαντιςεισ
και το ηιτθμα τθσ μετακίνθςθσ των μακθτϊν, αφοφ ςτθν ΚΥΑ υπ. Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543,
παρ. 4 του άρκρου 21 δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψθ για τθν τιρθςθ τθσ φυςικισ απόςταςθσ
ςτα μεταφορικά μζςα (λεωφορεία, ταξί).
3. Μείηον κζμα αποτελεί, εξάλλου, και θ μθ διαςφάλιςθ όλων των απαραίτθτων μζτρων
πρόλθψθσ και υγιεινισ για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του ιοφ και τθν προςταςία τθσ υγείασ
των μακθτϊν και του προςωπικοφ των Ειδικϊν Σχολείων, κατά τθν παραμονι τουσ ςτον χϊρο
του ςχολείου (ζλλειψθ κατάλλθλων χϊρων ςυνάκροιςθσ μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν,
ζλλειψθ χϊρων απομόνωςθσ πικανϊν κρουςμάτων, ανεπαρκζσ προςωπικό κακαριότθτασ,
ελλιπισ κακαριςμόσ κρανίων/χϊρων κατά τα διαλείμματα).
4. Σε υψίςτθσ ςθμαςίασ ανάγεται, τζλοσ, ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ των εργαηομζνων και το
ηιτθμα των αδειϊν των ευπακϊν ομάδων και ειδικοφ ςκοποφ, με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται ςε μια
περίοδο που τα κροφςματα ςτα Ειδικά Σχολεία αυξάνονται ςε μακθτζσ και εργαηόμενουσ,
κακϊσ και το γεγονόσ ότι θ αναπλιρωςθ των αδειοφχων εργαηομζνων δεν γίνεται ςε
ικανοποιθτικό βακμό και καλφπτεται με μετακίνθςθ από άλλεσ εκπαιδευτικζσ δομζσ ςε
ποςοςτό 67,1% των απαντιςεων.
Προτάςεισ:
Για τθν πρόλθψθ τθσ διαςποράσ του Covid-19 ςτα ςχολεία Ειδικισ Αγωγισ, και κατ’ επζκταςθ ςτθν
κοινότθτα, προτείνονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ, τα παρακάτω
μζτρα :
α) δωρεάν τακτικά επαναλαμβανόμενα Covid-τεςτ ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και ςε όλα τα παιδιά
ςτα Ειδικά ςχολεία
β) δωρεάν χοριγθςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (μάςκεσ, απολυμαντικά)
γ) αφξθςθ των μζςων μετακίνθςθσ των μακθτϊν ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ φυςικι απόςταςθ μεταξφ
τουσ κατά τθ μεταφορά τουσ προσ και από το ςχολείο
δ) πρόςλθψθ επιπλζον προςωπικοφ κακαριότθτασ
ςτ) διαςφάλιςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων όλων των εργαηομζνων (απρόςκοπτθ χοριγθςθ αδειϊν
ςε ευπακείσ ομάδεσ και αδειϊν ειδικοφ ςκοποφ, πρόςλθψθ επιπλζον προςωπικοφ για τθν
αναπλιρωςθ όλων των κενϊν που προκφπτουν από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ)
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ε) πρόςλθψθ επιπλζον Εκπαιδευτικοφ, Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ και Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ για τθν
αναπλιρωςθ των αδειοφχων και τθ δθμιουργία μικρότερων τμθμάτων, ϊςτε να διαςφαλίηονται
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ εργαςίασ
η) νοςθλευτικι-ιατρικι παρακολοφκθςθ και υποςτιριξθ
θ) παρότι δεν υπιρχε ωσ επιλογι ςτο ερωτθματολόγιο, αρκετοί από αυτοφσ που ςυμπλιρωςαν το
ερωτθματολόγιο, πρότειναν να δοκεί προτεραιότητα ςτον εμβολιαςμό των εκπαιδευτικϊν
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