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Κύριοι Υπουργοί, 
 
 Σύμφωνα με το από 18-2-22 νέο Υγειονομικό Πρωτόκολλο του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την ασφαλή λειτουργία των 

Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, έναντι της λοίμωξης από 

τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 (Covid-19), μεταξύ των άλλων οδηγιών, στο 

σχετικό κεφάλαιο για την διενέργεια συστηματικών εργαστηριακών 

διαγνωστικών ελέγχων σε εργαζόμενους των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και 

Παιδικών Σταθμών, ήτοι, Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόμοι, Μάγειροι, Βοηθοί 

Μαγείρων, Τραπεζοκόμοι, Καθαρίστριες κ.λπ., προβλέπεται η υποχρεωτική 

διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (SELF TEST) για το προσωπικό που είναι 

πλήρως εμβολιασμένο, καθώς και όσους έχουν ιστορικό προηγηθείσας λοίμωξης 

Covid-19, δυο (2) φορές την εβδομάδα, με χρονική προτίμηση πιο κοντά στην 

προσέλευση και όχι πριν το 24ωρο. 

 Η νέα αυτή οδηγία, που εναρμονίζεται με το αντίστοιχο εφαρμοζόμενο  

υγειονομικό πρωτόκολλο των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, δεν προβλέπει την κάλυψη του κόστους των προτεινόμενων 

διαγνωστικών εξετάσεων για την προαναφερθείσα κατηγορία εργαζομένων, σε 

αντίθεση με τα ισχύοντα στην ίδια κατηγορία εργαζομένων στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση, που 

δημιουργεί μια νέα εργασιακή και υγειονομική ανισότητα, έχει προκαλέσει στους 

εργαζομένους αυτών των Δομών εύλογη αναστάτωση και δυσφορία, δεδομένου του 

πρόσθετου οικονομικού βάρους για ένα μέτρο δημόσιας υγείας (που αν και 

εμβολιασμένοι ή και νοσήσαντες) που επιβαρύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι. 



 Ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητάμε την άμεση επίλυση του συγκεκριμένου 

προβλήματος, με την κάλυψη από την Πολιτεία του οικονομικού κόστους των 

προβλεπόμενων αυτών διαγνωστικών ελέγχων για τις  συγκεκριμένες κατηγορίες, 

εργαζομένων, όπως αυτό συμβαίνει και στις άλλες δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

 Η δίκαιη αντιμετώπιση αυτού του μη προβλεφθέντος ζητήματος, συμβάλει 

περαιτέρω στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών, 

Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

των υγειονομικών πρωτοκόλλων, με απώτερο πάντα σκοπό την  προστασία της 

υγείας των φιλοξενούμενων παιδιών, του προσωπικού και της Δημόσιας 

Υγείας!!! 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

Νίκος Τράκας                     Βασίλης Πετρόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


