
Θέμα: Ενημέρωση Μελών ΣΕΔΜΕΚ [ 06-03-2021] 

Την Παρασκευή 5/3/2021 η Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ είχε 
τηλεδιάσκεψη με το Συμβούλιο του ΣΕΔΜΕΚ.  

Θέμα της τηλεδιάσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για τον καλύτερο 
τρόπο χειρισμού των προβλημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι 
Διευθύνσεις των σχολείων σχετικά με την υποχρέωση μαθητών να 

υποβάλλονται σε εβδομαδιαία αρνητικό rapid-test για να τους επιτρέπετε η είσοδος στο σχολείο 
και οι απειλές που δέχονται οι Διευθύνσεις από μερίδα γονέων ότι θα κινηθούν νομικά εναντίο 
τους σε περίπτωση απαγόρευσης εισόδου στα παιδιά τους που δεν έχουν υποβληθεί  σε rapid-
test μετά από δική τους άρνηση συγκατάθεσης. 

Η Γραμματεία για μια ακόμη φορά εξέφρασε την πλήρη στήριξη στις Διευθύνσεις των σχολείων 
στις πολλαπλές δυσκολίες και προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν λόγω αυτού του 
διατάγματος. 

Μετά από διεξοδική συζήτηση έχουν αποφασιστεί από κοινού τα ακόλουθα: 

1. Άμεσα η ΟΕΛΜΕΚ να ζητήσει από το ΥΠΠΑΝ έκδοση ανακοίνωσης η οποία να αναφέρει 
ότι οι Διευθύνσεις των σχολείων δεν έχουν καμιά ποινική ή αστική ευθύνη στην εφαρμογή 
των διατάξεων του διατάγματος σχετικά με τα rapid-test και ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά 
στο ΥΠΠΑΝ. 

2. Οι Διευθύνσεις των σχολείων όπως είναι αναμενόμενο θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να 
αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις στις σχολικές μονάδες εξηγώντας στους μαθητές 
και στους γονείς τους λόγους που δεν τους επιτρέπεται η παρουσία τους στο σχολείο και 
ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους η επιλογή να μένουν σπίτι λόγω άρνησης να 
υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο. 

3. Οι Διευθύνσεις οφείλουν να εφαρμόσουν την οδηγία για άμεση ενημέρωση των 
Επαρχιακών Γραφείων σε περιπτώσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν δύσκολα περιστατικά 
για να τους δοθούν σχετικές οδηγίες. 

4. Η κλήση της αστυνομίας στις σχολικές μονάδες θα πρέπει να είναι το ύστατο μέτρο εάν και 
εφόσον υπάρχουν απειλές που θέτουν σε κίνδυνο τις διευθύνσεις ή μέλη του προσωπικού. 

5. Στους μαθητές που θα επιλέξουν με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους να παραμένουν 
σπίτι τους, το σχολείο θα τους στηρίζει με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

6. Σε όλους τους μαθητές που απουσιάζουν από το σχολείο, όπως προνοείται και από τους 
κανονισμούς λειτουργίας των δημοσίων σχολείων, θα καταχωρείται απουσία. Ο 
χαρακτηρισμός των απουσιών των μαθητών που οφείλεται στην άρνηση τους να 
υποβληθούν σε rapid-test θα γίνει μετά τη λήψη σχετικών οδηγιών από το ΥΠΠΑΝ          

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους του Συμβουλίου του ΣΕΔΜΕΚ 

   

 

 


