
 

Θϋμα: Άμεςη λόψη μϋτρων για την αςφϊλεια και υγιεινό ςτα ςχολεύα. Μεύωςη 

του αριθμού μαθητών – διενϋργεια δωρεϊν διαγνωςτικών test για μαθητϋσ κι 

εκπαιδευτικούσ . 

 

Συναδϋλφιςςεσ, ςυνϊδελφοι, 

 Λύγεσ, μόλισ, ημϋρεσ πριν την ϋναρξη τησ νϋασ ςχολικόσ χρονιϊσ, η πολιτικό 

ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ αντιμετωπύζει, για δεύτερη ςυνεχόμενη χρονιϊ, 

το εξαιρετικϊ ςοβαρό ζότημα του ανούγματοσ και τησ λειτουργύασ των ςχολικών 

μονϊδων και ενώ το 4ο κύμα τησ πανδημύασ εύναι ςε εξϋλιξη,  με απόλυτη ϋλλειψη 

αιςθόματοσ ευθύνησ, ψευδεύσ διαβεβαιώςεισ για λόψη ανύπαρκτων μϋτρων και με 

απειλϋσ εναντύον των εκπαιδευτικών. Αρνεύται πειςματικϊ η κυβϋρνηςη να πϊρει 

ουςιαςτικϊ μϋτρα ώςτε τα ςχολεύα να ανούξουν και να λειτουργόςουν (και όχι να 

βρεθούν πολύ ςύντομα κλειςτϊ)  με τη μϋγιςτη δυνατό αςφϊλεια.  

 Εύναι τραγικό η επιμονό τησ Κυβϋρνηςησ τησ Ν.Δ. και τησ πολιτικόσ ηγεςύασ 

του Υ.ΠΑΙ.Θ., ςτην επανϊληψη τησ εφαρμογόσ τησ πολιτικόσ που κρϊτηςε κλειςτϊ 

τα ςχολεύα ςτο μεγαλύτερο μϋροσ τησ περςινόσ χρονιϊσ. Συγκεκριμϋνα: 

 Με δημόςιεσ δηλώςεισ δύνει «διαβεβαιώςεισ για μϋριμνα μεύωςησ του 

αριθμού των μαθητών ανϊ τμόμα όπου αυτό εύναι δυνατό, ενώ με εντολϋσ προσ 

τη διοικητικό ιεραρχύα απαιτεύ να μη γύνεται δεκτό κανϋνα ςχετικό αύτημα. 

(Υπενθυμύζουμε αντύθετα πωσ όδη ϋχει αυξόςει τον αριθμό των μαθητών τησ Α’ 

τϊξησ από 22 ςε 25.) 

 Περιορύζει τον αριθμό προςλόψεων αναπληρωτών  ςτην παρϊλληλη 

ςτόριξη, και όχι μόνο, και ςυνεχύζει να εφαρμόζει το απαρϊδεκτο μϋτρο των 
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τρύμηνων ςυμβϊςεων εργαςύασ επιχειρώντασ να καθιερώςει την επιςφϊλεια και 

την ελαςτικοποιημϋνη μορφό εργαςύασ ςτην εκπαύδευςη.  

 Δεν εφαρμόζει κανϋνα μϋτρο για αςφαλεύσ υγειονομικϊ μετακινόςεισ των 

μαθητών (Θυμύζουμε ότι πϋρυςι ύςχυςε το 100% ςτην πληρότητα των οχημϊτων 

για τη μεταφορϊ μαθητών). 

 Δεν προςλαμβϊνει μόνιμο προςωπικό καθαριότητασ τη ςτιγμό που η 

καθαριότητα των ςχολεύων αποτελεύ βαςικό παρϊγοντα υγειονομικόσ πρόληψησ 

και ϋτςι δεν ικανοποιεύ το κομβικόσ ςημαςύασ αύτημα για καθαρϊ ςχολεύα. 

Αντύθετα προχωρϊ ςε  2ωρεσ ςυμβϊςεισ και απολύςεισ προςωπικού 

καθαριότητασ.  

 Αρνεύται να ικανοποιόςει το, εδώ και μόνεσ διατυπωμϋνο, αύτημα τησ 

Δ.Ο.Ε. για μαζικϊ δωρεϊν επαναλαμβανόμενα τεςτ, ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ 

και μαθητϋσ, με την ευθύνη του ΕΟΔΥ μϋςα ςτα ςχολεύα, επενδύοντασ ςτα self-

test  για τουσ μαθητϋσ και, με χρϋωςη των ύδιων, εργαςτηριακϊ τεςτ για τουσ 

εκπαιδευτικούσ.  

 Στην ανϊγκη για πλόρη επιςτημονικό ενημϋρωςη τησ κοινωνύασ ςχετικϊ με 

την αναγκαιότητα του εμβολιαςμού, με ταυτόχρονη ενύςχυςη του εθνικού 

ςυςτόματοσ υγεύασ, και την εμπϋδωςη αιςθόματοσ εμπιςτοςύνησ ςτουσ πολύτεσ 

(ςχετικό οδηγύα του Π.Ο.Υ., 14-6-2021) απαντϊ με επικύνδυνουσ εκβιαςμούσ που 

οδηγούν ςτα ακριβώσ αντύθετα αποτελϋςματα. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε, επανειλημμϋνα ϋχει ζητόςει την πραγματοπούηςη ςυνϊντηςησ 

με την πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. ώςτε να υπϊρξει ουςιαςτικό ςυζότηςη για 

την εφαρμογό των μϋτρων που θα οδηγόςουν ςε μια νϋα ςχολικό χρονιϊ με τα 

ςχολεύα να παραμϋνουν ανοιχτϊ με αςφϊλεια. Δεν εύναι δυνατό και την επόμενη 

ςχολικό χρονιϊ οι εκπαιδευτικού και οι μαθητϋσ να αντιμετωπύςουν τα τερϊςτια 

προβλόματα δύχωσ καμύα ουςιαςτικό ςτόριξη από την   Κυβϋρνηςη. 

 

Διεκδικούμε: 

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

Ουςιαςτικό μϋριμνα για την εύρεςη χώρων που θα λειτουργόςουν ωσ ςχολικϋσ 

αύθουςεσ. 

 Μαζικό και προςβϊςιμο για όλουσ εμβολιαςμό, χωρύσ αςτερύςκουσ και 

υποςημειώςεισ. 

 Διενϋργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων δωρεϊν τεςτ ςε όλουσ τουσ 

ςυναδϋλφουσ αλλϊ και ςτουσ μαθητϋσ, ώςτε να υπϊρχει ουςιαςτικόσ 

υγειονομικόσ ϋλεγχοσ και παρϊλληλα υγειονομικό επιτόρηςη των ςχολικών 

μονϊδων. 

 Μϋτρα ςτόριξησ του δημόςιου τομϋα τησ Υγεύασ με ενύςχυςη ςε προςωπικό 

και υποδομϋσ. 



 Αυξημϋνεσ προςλόψεισ αναπληρωτών για την κϊλυψη όλων των 

απαραύτητων εκπαιδευτικών αναγκών ςε όλεσ τισ ειδικότητεσ και όλεσ τισ δομϋσ. 

Παρϊλληλη ςτόριξη για όλουσ τουσ μαθητϋσ που αποδεδειγμϋνα τη χρειϊζονται. 

 Αυξημϋνη χρηματοδότηςη για την κϊλυψη όλων των αναγκαύων μϋςων 

προςταςύασ και καθαριότητασ από το κρϊτοσ (δωρεϊν μϋςα ατομικόσ 

προςταςύασ πχ μϊςκεσ, αντιςηπτικϊ κλπ). 

 Προςλόψεισ μόνιμου προςωπικού καθαριότητασ για να καλύψουν τισ 

αυξημϋνεσ ανϊγκεσ λόγω covid-19. 

 Επιπλϋον δρομολόγια για τη μετακύνηςη των μαθητών από και προσ το 

ςχολεύο με μϋτρα μεύωςησ τησ πληρότητασ των μϋςων  μεταφορϊσ, ώςτε να 

αποφευχθεύ ο ςυνωςτιςμόσ. 

 Άμεςη λόψη  ςυγκεκριμϋνων εκπαιδευτικών - παιδαγωγικών μϋτρων για 

την αντιμετώπιςη των ςύνθετων μαθηςιακών και ψυχοκοινωνικών 

προβλημϊτων που ϋχει δημιουργόςει η πανδημύα, η αναςτολό λειτουργύασ των 

ςχολεύων και η πολύμηνη τηλεκπαύδευςη, με παρϊλληλο περιοριςμό τησ ύλησ 

των μαθημϊτων ώςτε να καταςτεύ δυνατό η κϊλυψη όλων των μαθηςιακών 

«κενών». 

 

 


