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Εσπερινά ΕΠΑΛ - Επανέναρξη μαθημάτων
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
σε ότι αφορά στα Εσπερινά Λύκεια (ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ) σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Μετά την ρύθμιση του Νόμου Νόμος 4547/2018, Άρθρο 105, η πλειονότητα των
φοιτούντων μαθητών (περί το 99%) στα Εσπερινά ΕΠΑΛ είναι ενήλικες. Η ηλικιακή
σύνθεση δε των Εσπερινών ΕΠΑΛ δείχνει να έχει Μ.Ο. άνω των 40+ ετών και η
πλειοψηφία αυτών να εργάζεται.
Ήδη κάποια Εσπερινά ΕΠΑΛ θρηνούν για μαθητές τους - θύματα του
κορωνοϊού covid-19, ενώ κάποιοι από τους μαθητές και καθηγητές των εσπερινών
ΕΠΑ.Λ είναι αποδεδειγμένα φορείς του ιού και μερικοί απ αυτούς έχουν νοσηλευτεί επί
μακρό χρονικό διάστημα, επίσης σας επισημαίνουμε ότι, πολλοί από τους
παρακολουθούντες μαθητές αλλά και καθηγητές έχουν υποκείμενα νοσήματα λόγω
ηλικιακής ομάδας και η αναγκαστική επιστροφή σε δια ζώσης διδασκαλία ενδεχομένως να
τους εκθέσει σε κίνδυνο.
Θα πρέπει επίσης να σκεφτείτε και την αδυναμία σωστού αερισμού των αιθουσών
κατά τις νυχτερινές ώρες όπου η θερμοκρασία τους χειμερινούς μήνες σε όλη την Ελλάδα
είναι κάτω του μηδενός και δεν είναι εφικτό να λειτουργούν τα Εσπερινά Λύκεια με
ανοιχτά παράθυρα.
Είναι προφανές πως η διασπορά του ιού όπως κατ’ επανάληψη έχει επισημανθεί,
είναι αυξημένη κατά την παραμονή στον ίδιο χώρο μεγάλου αριθμού ατόμων (όπως π.χ.
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20-25 μαθητών στα σχολεία), για άνω των 15΄ για τα οποία δεν δύνανται να τηρηθούν οι
αποστάσεις (όπως π.χ. στις τάξεις).
Διαπιστώνουμε πως δεν έχει ληφθεί ειδική οδηγία - μέριμνα για τα εσπερινά
σχολεία των ενηλίκων μαθητών τα οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τους
ίδιους όρους όπως τα σχολεία των ανηλίκων.
Θεωρούμε πως η μεταχρονολογημένη επιστροφή στις τάξεις για τους ενήλικες
μαθητές σε σχέση με την ημερομηνία επιστροφής στα σχολεία των ανήλικων μαθητών,
είναι και επιβεβλημένη και απαραίτητη για την υγειονομική ασφάλεια όλων.
Κυρία/ε Υπουργέ για τους λόγους αυτούς,

ζητούμε
η επιστροφή των μαθητών στα Εσπερινά Σχολεία να γίνει σε μεταγενέστερο
χρόνο, όταν λειτουργήσει ξανά η αγορά εργασίας και τα μέτρα επιτρέψουν τον
συγχρωτισμό άνω των 25 ατόμων σε άλλους κοινόχρηστους και ιδιωτικούς κλειστούς
χώρους σύμφωνα με την εξέλιξη της πανδημίας και όχι ταυτόχρονα με τα σχολεία στα οποία
φοιτούν ανήλικοι μαθητές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

