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Προσ 

1. τον Υπουργό Υγείασ κ. Βαςίλη 

Κικίλια  

2. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 

3. Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. 

 Κοιν: 

1. την Υπουργό Παιδείασ  

κ. Νίκη Κεραμέωσ 

2.την Υφυπουργό Παιδείασ 

κ. Σοφία Ζαχαράκη 

3. Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 

Θϋμα: Διϊθεςη του ποςού των 100.00 ευρώ για αγορϊ υγειονομικού υλικού 

 Η χώρα μασ, όπωσ και το ςύνολο ςχεδόν του πλανήτη, βρίςκεται 

αντιμέτωπη με μια δίχωσ προηγούμενο οδυνηρή πραγματικότητα, λόγω τησ 

πανδημίασ του ιού COVID-19, όπου απειλούνται η ζωή και η υγεία όλων μασ, 

δοκιμάζεται η αντοχή τησ κοινωνίασ μασ καθώσ και του εθνικού ςυςτήματοσ 

υγείασ. 

 Στην πρώτη γραμμή αυτήσ τησ μάχησ, αγωνίζονται όλοι οι εργαζόμενοι 

ςτο Εθνικό Σύςτημα Υγείασ και ςτο Εθνικό Σύςτημα Κοινωνικήσ Φροντίδασ, οι 

οποίοι  με αυτοθυςία και αυταπάρνηςη, ξεπερνώντασ ακόμα και τισ φυςικέσ 

τουσ δυνάμεισ και με κίνδυνο τησ υγείασ τησ δικήσ τουσ και των οικογενειών 

τουσ, προςφέρουν ςτον ςυνάνθρωπο μέςα ςε ένα Δημόςιο Σύςτημα Υγείασ και 

Πρόνοιασ που ήταν και είναι υποβαθμιςμένο, θύμα των πολιτικών όλων των 

κυβερνήςεων που με πρόςχημα την κρίςη υποςτελέχωςαν και 

υποχρηματοδότηςαν τισ δημόςιεσ δομέσ προςφοράσ ςτο κοινωνικό ςύνολο  

Ωσ Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκφρϊζοντασ το ςύνολο των εκπαιδευτικών τησ 

πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ απευθύνουμε αιςθόματα ευγνωμοςύνησ ςε όλουσ 

αυτούσ τουσ εργαζόμενουσ που με υψηλό το αύςθημα του καθόκοντοσ 

μϊχονται ϊοκνα για το κοινωνικό ςύνολο ςυμβϊλλοντασ τα μϋγιςτα ςτην 



εξαςφϊλιςη του πολύτιμου αγαθού τησ υγεύασ.  Εκφράηουμε τθν αυτονόθτθ και 

δεδομζνθ αλλθλεγγφθ μας απζναντί τους. Συντασσόμαστε με τα δίκαια αιτήματα 

των υγειονομικών, τα οποία αφορούν τη δημόςια υγεία και καλούμε την 

κυβϋρνηςη να κινηθεύ ϊμεςα ςτην κατεύθυνςη τησ ικανοπούηςόσ τουσ (με 

μόνιμουσ διοριςμούσ ιατρικού και νοςηλευτικού προςωπικού, δημιουργύασ και 

ςτελϋχωςησ νϋων ΜΕΘ ςύμφωνα με τα πρότυπα και τισ ςυςτϊςεισ του 

Παγκόςμιου Οργανιςμού Υγεύασ κλπ.).  

 Σε αυτό την πολύ δύςκολη μϊχη το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. αποφϊςιςε να 

ςυμβϊλει προςφϋροντασ το ποςό των 100.000 ευρώ, ποςό που προϋρχεται από 

τισ ςυνδρομϋσ των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ προσ την 

Ομοςπονδύα, για την αγορϊ υγειονομικού υλικού. Ο τρόποσ και το ςε ποιεσ 

νοςοκομειακέσ μονάδεσ θα διατεθεί το ποςό, θα αποφαςιςτεί άμεςα έπειτα 

από την επικοινωνία του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τόςο με τισ ςυνδικαλιςτικέσ 

οργανώςεισ του χώρου (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.-Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.) όςο και με την ηγεςία του 

Υπουργείου Υγείασ. 

Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

 

 

    


