
 

       

  Όλοι  την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 13:00, ςτο Υπουργείο Παιδείασ  

 

Εδώ και τώρα μέτρα για την αςφάλεια και υγιεινή ςτα ςχολεία. Μείωςη του 

αριθμού μαθητών ανά τμήμα– μαζικοί διοριςμοί εκπαιδευτικών. 

                

Συναδϋλφιςςεσ, ςυνϊδελφοι, 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε, απϋναντι ςτην απαρϊδεκτη αςκούμενη κυβερνητικό πολιτικό, 

ςε ςυνϋχεια των κινητοποιόςεων τησ προηγούμενησ εβδομϊδασ, καλεί όλουσ 

τουσ εκπαιδευτικούσ τησ πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ, την Πέμπτη 3 

Σεπτεμβρίου, ώρα 13:00, ςτο Υπουργείο Παιδείασ, προκειμϋνου να δώςουμε  μια 

ακόμα μαζικό και μαχητικό απϊντηςη ςε όςα απαρϊδεκτα και επικύνδυνα 

ςυμβαύνουν ςτην εκπαύδευςη. Να απαιτόςουμε τα ςχολεύα να ανούξουν με τη 

μεγαλύτερη δυνατό αςφϊλεια για μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ. Να 

προςτατϋψουμε το αγαθό τησ υγεύασ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτην 

εκπαύδευςη, για όλη την κοινωνύα καθώσ και να προαςπύςουμε το αναφαύρετο 

δικαύωμα τησ μόρφωςησ για όλα τα παιδιϊ.  

Διεκδικούμε: 

 Μεύωςη αριθμού μαθητών ανϊ τμόμα με ανώτατο όριο τουσ 15 μαθητϋσ. 

Μαζικούσ – μόνιμουσ διοριςμούσ εκπαιδευτικών. Κατϊργηςη του νόμου 

Γαβρόγλου (ν.4589/19) . Κατϊργηςη του νόμου Κεραμϋωσ (ν.4692/20) 

 Εύρεςη χώρων για να λειτουργόςουν ωσ ςχολικϋσ αύθουςεσ 

 Αυξημϋνεσ προςλόψεισ αναπληρωτών για την κϊλυψη όλων των απαραύτητων 

εκπαιδευτικών αναγκών. Άμεςη πραγματοπούηςη τησ δεύτερησ φϊςησ 

προςλόψεων αναπληρωτών, για την  κϊλυψη όλων των κενών ςε όλεσ τισ 

ειδικότητεσ και ςε όλεσ τισ δομϋσ εκπαύδευςησ. 

 Κανϋνασ ςυνϊδελφοσ απολυμϋνοσ, κανϋνασ εκτόσ πινϊκων. 
 Μεύωςη - αναδιϊταξη τησ ύλησ 

 Ίςα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πλόρη 9μηνη ϊδεια 

ανατροφόσ ςε νεοδιόριςτουσ και αναπληρωτϋσ. Άμεςη ανϊκληςη τησ ςχετικόσ 

εγκυκλύου που επιχειρεύ να πλόξει το δικαύωμα αυτό.  

Αρ. Πρωτ. 860 Αθόνα 2/9/2020 

  

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



 Αυξημϋνη χρηματοδότηςη για κϊλυψη όλων των αναγκαύων μϋςων προςταςύασ 

και καθαριότητασ από το κρϊτοσ (δωρεϊν μϋςα ατομικόσ προςταςύασ πχ 

μϊςκεσ, αντιςηπτικϊ κλπ) 

 Διενϋργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεςτ ςε όλουσ τουσ ςυναδϋλφουσ 

αλλϊ και ςτουσ μαθητϋσ, ώςτε να υπϊρξει ϊμεςη παρϋμβαςη ςε περύπτωςη που 

χρειαςτεύ, και να ελϋγχεται η διϊδοςη του ιού 

 Προςλόψεισ μόνιμου προςωπικού καθαριότητασ για να καλύψουν τισ 

αυξημϋνεσ ανϊγκεσ λόγω covid-19 

 Κατϊργηςη κϊθε νομοθετικόσ διϊταξησ (τροπολογύα, Π.Ν.Π., κλπ) που επιτρϋπει 

κϊμερεσ ςτα ςχολεύα και on – line μετϊδοςη των μαθημϊτων 

 

 

 


