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Καταγγελία για τις συνθήκες υγιεινής διδασκόντων και μαθητών στο ΕΕΕΕΚ 

Πυλαίας 

Μια σωστά οργανωμένη Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις 

στους εκπαιδευτικούς για άσκηση του εκπαιδευτικού τους ρόλου αλλά και εργασία 

στις κατάλληλες συνθήκες. 

Το ίδιο ισχύει και για την διασφάλιση της επαρκούς εκπαίδευσης όλων των παιδιών, 

καθώς και τις ανθρώπινες συνθήκες διδασκαλίας τους, χωρίς διακρίσεις και 

αποκλεισμούς. Για κάθε παιδί που συναντά δυσκολίες στη μάθηση, πρέπει η 

δημόσια εκπαίδευση, να εξασφαλίζει τις κατάλληλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε 

ένα περιβάλλον ισονομίας και αξιοπρέπειας. Η οικονομική κρίση δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να αποτελεί την δικαιολογία για την υποβάθμιση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και την ενίσχυση των μορφωτικών ανισοτήτων στα σχολεία. 

Το  τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προκύψει σοβαρό ζήτημα για την υγεία των 

μαθητών και του Εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού που εργάζεται στο 

ΕΕΕΕΚ Πυλαίας. Συγκεκριμένα όπως ενημερωθήκαμε από τις ΕΛΜΕ της 

Θεσσαλονίκης, λόγω της παρουσίας ποντικιών στο κτίριο, έχουν εμφανισθεί 

κρούσματα «λεπτοσπείρωσης». Η λεπτοσπείρωση είναι μια λοίμωξη που 

προκαλείται από βακτήρια, γνωστή και ως νόσος των ποντικών, κ.α. Τα συμπτώματά 

της είναι από ήπιας έως και βαριάς μορφής, και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον 

θάνατο. 

Τα πρόβλημα ξεκίνησε όταν εντοπίστηκε, στον χώρο της ψευδοροφής της 

εκπαιδευτικής κουζίνας, νεκρό ποντίκι και περιττώματα (8/11/2017). Ακολούθησε 

μυοκτονία και απολύμανση από εταιρεία συμβεβλημένη με τον δήμο. Το 

συγκεκριμένο ποντικοφάρμακο που διαχεόταν από τις ψευδοροφές προκάλεσε 

προβλήματα υγείας σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό και για αυτό 

ακολούθησε νέα απολύμανση (23/11/2017). Παρόλα αυτά εντοπίστηκαν καινούργιες 

ενδείξεις, λόγω μυρωδιάς και υγρών αποτυπωμάτων, στις ψευδοροφές γι άλλα νεκρά 

ποντίκια. 

Η διεύθυνση του σχολείου με έγγραφό της ζήτησε να γίνει ενδελεχής καθαρισμός 

όλων των χώρων εντός και εκτός σχολείου από εξειδικευμένο συνεργείο. Με την 

έναρξη των μαθημάτων μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων εμφανίστηκαν νέα 

κρούσματα στους χώρους του σχολείου (σε ντουλάπι της εκπαιδευτικής κουζίνας και 

στις τουαλέτες καθηγητών, καθώς και στις τουαλέτες αγοριών). 

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, 14 μαθητές, καθηγητές και βοηθητικό 

προσωπικό, που πραγματοποίησαν εξετάσεις, βρέθηκαν θετικοί στη λοίμωξη, 

ενώ αναμένονται και άλλα αποτελέσματα. Συνολικά στο σχολείο φοιτούν 40 παιδιά, 
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που έχουν ειδικές ανάγκες και αναπηρίες (εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία, 

νοητική υστέρηση, αυτισμό, τύφλωση - μερική όραση, σοβαρές και ελαφριές κινητικές 

δυσκολίες, επιληψία), γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ευάλωτη την υγεία τους. 

Για την κρισιμότητα της κατάστασης έχουν ενημερωθεί έγκαιρα από τη 

Διεύθυνση του σχολείου: ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Καϊτεζίδης, ο 

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. 

Αποστολίδης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ανανιάδης και το 

ΚΕΕΛΠΝΟ. Μετά τα Χριστούγεννα επισκέφτηκε το σχολείο και ο Γενικός Γραμματέας 

του Υπουργείου Παιδείας κ. Αγγελόπουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την ολιγωρία όλων των 

υπευθύνων (Υπουργείου, ΠΔΕ, ΔΔΕ, Δήμου κ.α.) και την καθυστέρηση στην  

εύρεση λύσης και απαιτεί να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που θα δώσουν 

οριστικό τέλος στο πρόβλημα. Ζητά επίσης την άμεση έναρξη των διαδικασιών για τη 

μεταφορά του σχολείου σε καταλληλότερο χώρο, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, 

καθώς σήμερα το σχολείο φιλοξενείται σε χώρο παλιάς βιοτεχνίας, ενώ περιβάλλεται 

επίσης από άλλες αποθήκες και χώρους, που μπορούν εύκολα να γίνουν εστίες για 

ποντίκια. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ  

Παρέχει:  

Πλήρη κάλυψη στην διεύθυνση και το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, στα 

λογικά και δίκαια αιτήματά τους.  

Απαιτεί: 

- Άμεση λύση με τη μετακίνηση του ΕΕΕΕΚ Πυλαίας από το συγκεκριμένο 

κτίριο σε άλλο που θα έχει όλες τις προδιαγραφές για σχολείο Ειδικής 

Αγωγής. 

- Οριστική λύση με το χτίσιμο σύγχρονου διδακτηρίου για την στέγαση του 

ΕΕΕΕΚ Πυλαίας σε χώρο ειδικά σχεδιασμένο και λειτουργικό για μαθητές με 

ειδικά χαρίσματα και ανάγκες. 

 

Οργανώνει: 

Παράσταση διαμαρτυρίας με τις τοπικές ΕΛΜΕ, την διεύθυνση, τον σύλλογο 

διδασκόντων και το σύλλογο γονέων του σχολείου, στον Δήμαρχο Πυλαίας και στον 

Περιφερειακό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας για την εξασφάλιση της άμεσης αλλά 

και οριστικής λύσης του προβλήματος του ΕΕΕΕΚ Πυλαίας. 

 


