
 

 

 

 

ΣΟ ΠΡΟΚΗΝΙΟ ΞΑΝΑ ΟΙ ΣΕΡΑΣΙΕ ΕΤΘΤΝΕ ΚΤΒΕΡΝΗΗ-ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΤΙΑ ΟΤΙΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΦΟΛΕΙΑ, ΠΑΡΑ ΣΙ ΤΠΕΡΑΝΘΡΩΠΕ ΠΡΟΠΑΘΕΙΕ 

ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ, ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΠΑΡΣΕ ΕΠΙΠΣΕΛΟΤ ΜΕΣΡΑ! ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! 

ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

 ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ  9/3 13:00 

(3ωρη διευκολυντική ςτάςη εργαςίασ 11:00-14:00 για τουσ ςυναδέλφουσ ςτα Ειδικά χολεία) 

υναδϋλφιςςεσ, υνϊδελφοι 

υνεχύζει να αποτελεύ πρόκληςη η ςυνολικό προςπϊθεια τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του 

Τ.ΠΑΙ.Θ. να παρουςιϊςει μια εικόνα επύπλαςτησ κανονικότητασ, ότι «δεν τρϋχει τύποτα», ώςτε να 

κρύψει τισ τερϊςτιεσ ευθύνεσ που ϋχει ςχετικϊ με τισ υγειονομικϋσ ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτα 

ςχολεύα και ιδιαύτερα ςτα Ειδικϊ χολεύα τησ χώρασ. 

Σα ερωτόματα,  ωσ προσ την αςφαλό λειτουργύα των Ειδικών χολεύων και την προςταςύα 

μαθητών και εκπαιδευτικών, εύναι αμεύλικτα: 

 Σι μϋτρα ϋχουν πϊρει για την αποςυμφόρηςη των δρομολογύων μεταφορϊσ των μαθητών, 

ώςτε να μειωθεύ ο ςυγχρωτιςμόσ παιδιών από διαφορετικϋσ περιοχϋσ και από διαφορετικϊ 

ςχολεύα;  

 Σι μϋτρα  ϋχουν πϊρει για να προςληφθεύ επιπλϋον προςωπικό ώςτε να μειωθούν οι μαθητϋσ 

ανϊ ομϊδα, να αξιοποιηθούν τα κλειςτϊ ςχολεύα και κϊθε υποδομό για να μην ςυγχρωτύζονται 

μαθητϋσ και εργαζόμενοι; Ποια η πρόβλεψη για προςλόψεισ επιπλϋον, προςωπικού ςχολικών 

νοςηλευτών & Ε.Β.Π. ώςτε να καλύπτονται τα υγειονομικϊ πρωτόκολλα; 

 Σι μϋτρα ϋχουν πϊρει για τακτικϊ επαναλαμβανόμενα τεςτ ώςτε να υπϊρχει αποτελεςματικό 

ιχνηλϊτηςη;  

 Δεν υπϊρχει καμύα μϋριμνα για εντοπιςμό, καταγραφό και κυρύωσ για ςυςτηματικό 

παρακολούθηςη των μαθητών που ανόκουν ςτισ ευπαθεύσ ομϊδεσ, με ευθύνη του Τπουργεύου 

Αρ. Πρωτ. 1446 Αθόνα 8/3/2021 
  
Προσ 
Σουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
 



Τγεύασ. Πολλϊ παιδιϊ ςτα Ειδικϊ χολεύα ανόκουν ςε ευπαθεύσ ομϊδεσ κι ϋχουν και ϊλλα 

υποκεύμενα (ςοβαρϊ) νοςόματα. Δεν θα ϋπρεπε, ανϊλογα τον τόπο κατοικύασ των μαθητών, 

να υπϊρχει ςυςτηματικό επαφό και παρακολούθηςη του μαθητό και τησ οικογϋνειϊσ του από 

φορϋα τησ Πρωτοβϊθμιασ Υροντύδασ Τγεύασ (εξϋταςη, ςυχνϊ τεςτ κλπ); Οι υπερϊνθρωπεσ 

προςπϊθειεσ εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δεν μπορούν να υποκαταςτόςουν την ανϊγκη 

ολοκληρωμϋνησ, ουςιαςτικόσ κρατικόσ παρϋμβαςησ και μϋριμνασ, η οπούα όμωσ απουςιϊζει 

προκλητικϊ! 

 Δεν ϋχει γύνει ούτε ϋνασ εμβολιαςμόσ εργαζόμενου ςε Ειδικό χολεύο. Ο εμβολιαςμόσ του 

προςωπικού των Ειδικών χολεύων μπορεύ να ανακοινώθηκε ότι μπαύνει ςε προτεραιότητα 

αλλϊ η όλη διαδικαςύα εξαντλόθηκε ςτη δόλωςη ςυμμετοχόσ, χωρύσ ουςιαςτικϋσ διαδικαςύεσ 

ενημϋρωςησ, χωρύσ ςχεδιαςμό για να ξεκινόςει ϊμεςα ο εμβολιαςμόσ. Ακόμα και αυτό το τόςο 

ςοβαρό ζότημα η κυβϋρνηςη το αντιμετώπιςε αποκλειςτικϊ με όρουσ επικοινωνύασ και 

προπαγϊνδασ 

Σο Τπουργείο παίζει ςτα ζάρια την υγεία εργαζομένων και μαθητών! 

Εδώ και τώρα Κυβέρνηςη και Τπουργείο Παιδείασ ν’ αναλάβουν τισ ευθύνεσ τουσ! Όςο τα Ειδικά 

χολεία ςτισ «κόκκινεσ» περιοχέσ μένουν ανοιχτά, χωρίσ να λαμβάνονται όλα τα παραπάνω 

μέτρα, τόςο οι κίνδυνοι θα μεγαλώνουν! 

Απαιτούμε: 

 Να προταχθούν οι εκπαιδευτικού ςτουσ μαζικούσ εμβολιαςμούσ και να ξεκινόςουν 

επιτϋλουσ οι εμβολιαςμού ςτουσ εργαζόμενουσ ςτα Ειδικϊ χολεύα. 

 Να διενεργούνται μαζικϊ, περιοδικϊ τεςτ ώςτε να ελϋγχεται η διαςπορϊ. ε περύπτωςη 

επιβεβαιωμϋνου κρούςματοσ να γύνονται οι αναγκαύεσ ιχνηλατόςεισ, αλλϊ να υπϊρξει και 

φροντύδα των παςχόντων. 

 Να ϋχουν όλα τα ςχολεύα Νοςηλευτό. 

 Να προςληφθεύ επιπλϋον προςωπικό για να μειωθούν οι μαθητϋσ ανϊ ομϊδα, να 

αξιοποιηθούν τα κλειςτϊ ςχολεύα και κϊθε υποδομό για να μην ςυγχρωτύζονται μαθητϋσ 

και εργαζόμενοι. 

 Να προςληφθεύ επιπλϋον προςωπικό καθαριότητασ για να καλύπτονται, τουλϊχιςτον 

επαρκώσ, τα υγειονομικϊ πρωτοκόλλα.  

 Να γύνεται αυςτηρόσ ϋλεγχοσ από την Περιφϋρεια για το εϊν τηρούνται τα υγειονομικϊ 

πρωτόκολλα ςτη μεταφορϊ των μαθητών. Να αυξηθούν τα δρομολόγια ώςτε να μειωθεύ ο 

κύνδυνοσ. 

 Να ςυνεχύζονται οι αναγκαύεσ επιςτημονικϋσ παρεμβϊςεισ με ευθύνη του Τπουργεύου για 

τουσ μαθητϋσ των ςχολεύων ςτα οπούα αναςτϋλλεται η εκπαιδευτικό διαδικαςύα.  

Σην Σρίτη 9/3/2021 και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί παράςταςη διαμαρτυρίασ ςτην 

Περιφερειακή Διεύθυνςη Εκπαίδευςησ Αττικήσ.  

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! ΠΑΡΣΕ ΣΩΡΑ ΜΕΣΡΑ! 

 

Από τη Δ.Ο.Ε.  


