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Ψήφισμα της ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ 25/09/2021 για τα rapid test στους 

εκπαιδευόμενους στα ΣΔΕ 

 Σύμφωνα με την Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.55254 του ΦΕΚ 4187τ.Β΄/10-9-2021 για τη 

λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, οι μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του covid-19, 

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους με τη διενέργεια self 

test, τα οποία παρέχονται δωρεάν από το κράτος. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 

όμως, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται στη διενέργεια δυο rapid test την εβδομάδα, με 

δική τους χρέωση, που είναι μια καθόλου ευκαταφρόνητη δαπάνη για άτομα άνεργα ή 

με πολύ χαμηλό εισόδημα. Η ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ θεωρεί  ότι αποτελεί 

κατάφωρη αδικία ότι, ενώ τα Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των οποίων οι μαθητές κατά 

κύριο λόγο είναι ενήλικες, μπαίνουν στη διαδικασία των δωρεάν self test, οι 

εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕ υποχρεούνται να πληρώνουν τα rapid test, ενώ θα έπρεπε να 

παρέχονται δωρεάν. Σημειωτέον ότι τα ΣΔΕ, σε αντίθεση με τα ΙΕΚ, παρέχουν 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, μετά από επικοινωνία με 

τους εκπαιδευόμενούς μας, διαπιστώθηκε ότι θα προκύψει μεγάλη διαρροή στην 

παρακολούθηση των μαθημάτων, καθώς όσοι δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν δεν 

έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν τα rapid test. Αρκετοί εκπαιδευόμενοι 

που ολοκλήρωσαν τον Α΄ Κύκλο θα αναγκαστούν να διακόψουν τη φοίτησή τους στον 

Β΄ Κύκλο και οι εγγραφές για τον Α΄ Κύκλο μειώνονται δραματικά. Με τον τρόπο αυτό 

αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που 

έχουν δικαίωμα στη μάθηση, πράγμα που αντίκειται στη φιλοσοφία και στους στόχους 

των ΣΔΕ. Αν δεν ληφθεί καμιά μέριμνα, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία 

των ΣΔΕ.  Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ ζητάει  για τους εκπαιδευόμενους των 

ΣΔΕ που δεν έχουν εμβολιαστεί να ισχύσει η διενέργεια των rapid tests, με δαπάνη 

του κράτους.  
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