
 

 

15 Οκτωβρίου ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ!!  ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕ ΣΙ ΑΠΕΡΓΙAΚΕ 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ Ε ΟΛΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στισ 15 Οκτωβρύου θα ϋχει ςυμπληρωθεύ ϋνασ μόνασ από το χτύπημα του 

πρώτου κουδουνιού ςτα ςχολεύα Και η κατϊςταςη παραμϋνει ακόμα 

εκρηκτικό. Η κυβϋρνηςη, όχι μόνο δεν πόρε κανϋνα μϋτρο ώςτε τα ςχολεύα να 

εύναι ανοιχτϊ με όλουσ τουσ αναγκαύουσ όρουσ προςταςύασ τησ υγεύασ μαθητών 

και εκπαιδευτικών αλλϊ με θρϊςοσ, μετακυλύει ςτισ πλϊτεσ των 

εκπαιδευτικών την επύλυςη κϊθε προβλόματοσ τησ ςχολικόσ καθημερινότητασ. 

Δε προχωρούν ςε ςπϊςιμο των τμημϊτων ακόμα και ςε αυτϋσ τισ 

περιπτώςεισ που υπϊρχουν κενϋσ αύθουςεσ ό ακόμα και ςχολεύα τα οπούα 

ϋχουν κλεύςει τα προηγούμενα χρόνια. 

Ένα μόνα μετϊ το πρώτο κουδούνι και υπϊρχουν ακόμα χιλιϊδεσ κενϊ 

ςε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προςωπικό. Επιπλϋον η κυβϋρνηςη επιμϋνει να 

μη ςτελεχώνει τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ με μόνιμο, επαρκϋσ προςωπικό 

καθαριότητασ. 

Οι αςαφεύσ οδηγύεσ ςε περύπτωςη κρούςματοσ, η απουςύα μαζικών και 

επαναλαμβανόμενων τεςτ, το νϋο «κοςκύνιςμα» για το ποιοι ανόκουν ςτισ 

ευπαθεύσ ομϊδεσ βϊζουν ςε ςοβαρό κύνδυνο την υγεύα τησ εκπαιδευτικό 

κοινότητασ. 

Συνεχύζει να προκαλεύ με την εμμονό τησ ςτην online αναμετϊδοςη του 

μαθόματοσ τη ςτιγμό που η πρακτικό αυτό ϋχει καταδικαςτεύ από τη 

ςυντριπτικό πλειοψηφύα των γονιών και των εκπαιδευτικών. 

Την ύδια ςτιγμό που δεν ικανοποιεύ κανϋνα δύκαιο αύτημα 

εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών, προχώρηςε ςε ϋνα κρεςϋντο καταςτολόσ 

και βύασ ςτη μαθητικό κινητοπούηςη ςτο Υπ. Παιδεύασ ςτισ 9/10. Αντύ να ακούςει 

τα αιτόματα των μαθητών, ϋςτειλε τα ΜΑΤ να χτυπόςουν 15χρονα παιδιϊ που 

ζητούςαν  μϋτρα για ςχολεύα ανοιχτϊ και αςφαλό. 
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Αθόνα  10/10/2020 

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπ/κών Π.Ε. 



Δεν πϊει ϊλλο! Έχουμε χρϋοσ να ςταθούμε εμπόδιο ςτα ςχϋδια τησ 

κυβϋρνηςησ και του Υπ. Παιδεύασ, να υπεραςπιςτούμε την υγεύα και τη 

μόρφωςη! 

Κάτω από αυτέσ τισ εξελίξεισ, το Δ τησ ΔΟΕ, ομόφωνα, προχωρά  ςτην 

κήρυξη 24ωρησ απεργιακήσ κινητοποίηςησ την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 

Απαιτούμε άμεςα: 

• Μεύωςη των μαθητών ανϊ τμόμα, με μϋγιςτο τουσ 15 και με ϋνα μαθητό 

ανϊ θρανύο ϋτςι ώςτε να τηρούνται οι απαραύτητεσ αποςτϊςεισ όπωσ και ςτουσ 

ϊλλουσ κλειςτούσ χώρουσ. Κατϊργηςη του νόμου Κεραμϋωσ (Ν.4692/2020) που 

αύξηςε τον αριθμό μαθητών ανϊ τμόμα ςτουσ 25 από 22 εν μϋςω πανδημύασ! 

• Μόνιμουσ διοριςμούσ εκπαιδευτικών για την κϊλυψη των ελλεύψεων 

ςτα ςχολεύα. Λϋμε όχι ςτισ 3μηνεσ ςυμβϊςεισ αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Επιπλϋον εκπαιδευτικούσ ςτη διϊθεςη των Διευθύνςεων Εκπαύδευςησ που θα 

καλύπτουν ϋκτακτεσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτα ςχολεύα.  

• Μαζικϊ και επαναλαμβανόμενα τεςτ, δωρεϊν από το κρϊτοσ, ςε 

εκπαιδευτικούσ και μαθητϋσ.  

• Αύξηςη του προςωπικού καθαριότητασ με μόνιμη ςχϋςη εργαςύασ, ώςτε 

να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημϋνεσ ανϊγκεσ των ςχολεύων καθ’ όλη τη 

διϊρκεια τησ λειτουργύασ του ςχολεύου. 

 

 
 


