
Προβληματισμοί για τα Εσπερινά σχολεία και την επανέναρξη μαθημάτων 

 

H Κυβέρνηση ανακοινώνει πολλές και διαφορετικές αποφάσεις για την 

επαναλειτουργία των σχολείων μετά την περίοδο των εορτών, οι λοιμωξιολόγοι 

αιφνιδιάζονται και η κοινή γνώμη μπερδεύεται και ανησυχεί. Πολλοί είναι αυτοί που αγνοούν 

ότι στις 08/01/2021 ξεκινούν τα μαθήματα και περιμένουμε υπεύθυνα και οριστικά από 

κάποιο αρμόδιο να μας ενημερώσει αν θα είναι εξ αποστάσεως ή δια ζώσης η παρουσία μας 

στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Αυτό που ζητάμε και θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη η Υπουργός Παιδείας είναι το 

γεγονός ότι μετά την ρύθμιση του Νόμου 4547/2018, Άρθρο 105, η πλειονότητα των 

φοιτούντων μαθητών (περί το 99%) στα Εσπερινά σχολεία είναι ενήλικες. Η ηλικιακή 

σύνθεση δε των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. δείχνει να έχει μέσο όρο  άνω των 40 ετών και η 

πλειοψηφία αυτών να εργάζεται. 

Ήδη κάποια Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. θρηνούν για μαθητές τους - θύματα του 

κορωνοϊού Covid-19, ενώ κάποιοι από τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς είναι 

αποδεδειγμένα φορείς του ιού και μερικοί εξ αυτών έχουν νοσηλευτεί επί μακρό χρονικό 

διάστημα. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι, πολλοί από τους παρακολουθούντες μαθητές αλλά 

και καθηγητές έχουν υποκείμενα νοσήματα λόγω ηλικιακής ομάδας και η βεβιασμένη 

επιστροφή σε δια ζώσης διδασκαλία ενδεχομένως να τους εκθέσει σε κίνδυνο. 

Πρόβλημα είναι επίσης και η αδυναμία σωστού αερισμού των αιθουσών κατά τις 

νυχτερινές ώρες όπου η θερμοκρασία τους χειμερινούς μήνες είναι αρκετά χαμηλή και δεν 

είναι εφικτό να λειτουργούν τα Εσπερινά σχολεία 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. 20-25 

μαθητών στα σχολεία), για άνω των 15 λεπτών, για τα οποία δεν δύνανται να τηρηθούν οι 

αποστάσεις (όπως π.χ. στις τάξεις). 

Η Ομοσπονδία μας έχει υποβάλει και στο παρελθόν προτάσεις για το ασφαλές 

άνοιγμα των σχολείων αλλά διαπιστώνουμε πως σχεδόν τίποτα δεν έχει εφαρμοστεί.  
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Το Υπουργείο δεν έχει λάβει καμία 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 από 

τα Εσπερινά σχολεία, Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε., είναι και επιβεβλημένη και απαραίτητη για την 

υγειονομική ασφάλεια όλων. 

Ζητούμε 

η επιστροφή των μαθητών από τα παραπάνω σχολεία και Ινστιτούτα 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.  

 Επιπρόσθετα ζητούμε εφαρμογή όλων των μέτρων ασφαλούς επιστροφής των 

υπολοίπων μαθητών και εκπαιδευτικών με:  

• Τη δια ζώσης ενημέρωση από ειδικούς όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας για τον 

εμβολιασμό και την αντιμετώπιση κρουσμάτων. 

• Διενέργεια δωρεάν τεστ για τον Covid-19, για το σύνολο της εκπαιδευτικής 

κοινότητας μετά από την απαραίτητη συναίνεση. 

• Ένας μαθητής ανά θρανίο στις αίθουσες διδασκαλίας για την τήρηση αποστάσεων. 

• Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές. 

• Να δεσμευτούν πόροι για την λειτουργία σε άλλα κτίρια, με επιπλέον προσλήψεις 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

• Την κάλυψη όλων των κενών πριν ανοίξουν τα σχολεία. 

• Την πρόσβαση και την διάθεση δωρεάν όλων των αναγκαίων μέσων προφύλαξης από 

τον covid-19 (όπως θερμόμετρο υπερύθρων, αντισηπτικά, μάσκες, γάντια, 

διαχωριστικά κ.α.) σε όλους τους  εμπλεκόμενους στη σχολική μονάδα. 

• Επάρκεια στο προσωπικό καθαριότητας των σχολείων, μετά από ενημέρωση για τον 

ειδικό τρόπο καθαρισμού επιφανειών αιθουσών, εργαστηρίων και κοινόχρηστων 

χώρων. 

 

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


