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Προς:  

Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 

Δ/ντη Π.Ε. Β΄ Αθήνας  
Υ.ΠΑΙ.Θ 
Δ.Ο.Ε. 

 

Θέμα:   Ανακοίνωση σχετικά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Το Υπουργείο Παιδείας ανοίγει τα σχολεία με τα ελάχιστα μέτρα προστασίας για 

τον κορονοϊό, αντιμετωπίζοντας με προχειρότητα και χωρίς προετοιμασία το πρόβλημα 

και αδιαφορώντας ουσιαστικά για την υγεία των μαθητών των εκπαιδευτικών και της 

σχολικής κοινότητας. 

 

Τα μέτρα του Υπουργείου πάρθηκαν  χωρίς διάλογο με τους εκπαιδευτικούς, που 

ζουν καθημερινά το πρόβλημα, με αντιφατικές εξαγγελίες, που κλόνισαν την εμπιστοσύνη 

των γονιών στην επιστημονική κοινότητα και επέτρεψαν να αναπτυχθεί ένα κίνημα 

ανορθολογισμού, που βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια όλης της σχολικής κοινότητας. 

 

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία στοιχειώδης εκπαίδευση και 

προετοιμασία των εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών για τις δύσκολες και 

πρωτόγνωρες συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε φέτος. 

 

Όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την 

διασπορά του κορωνοϊού και να προστατεύσουμε την υγεία μας, με μοναδικό όπλο τη 

μάσκα! Το τρίπτυχο αποστάσεις – μάσκες – τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων που 

συστήνουν οι ειδικοί δεν μπορεί να τηρηθεί από τη στιγμή που αντί να μειωθεί ο αριθμός 
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των μαθητών σε κάθε σχολική αίθουσα αυξήθηκε με νομοσχέδιο που ψήφισε η 

κυβέρνηση μέσα στην καραντίνα. 

 

Αντίθετα δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για την αποφυγή του συγχρωτισμού στις 

αίθουσες διδασκαλίας, παρόλο που ο μέγιστος  αριθμός των μαθητών ανά τμήμα 

μέχρι 15, αποτελεί το βασικότερο και κορυφαίο μέτρο αποτροπής της διασποράς.  

 

Δεν υπάρχει καμία  πρόβλεψη για δωρεάν μαζικά τεστ σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. 

 

Προσλαμβάνεται με καθυστέρηση ο μικρότερος  δυνατός αριθμός προσωπικού 

καθαριότητας στις αυξημένες ανάγκες καθαρισμού και απολύμανσης των αιθουσών και 

των χώρων των σχολείων. 

 

Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής” αγωνίζεται μαζί με τους 

εκπαιδευτικούς τους γονείς και τους μαθητές των σχολείων ευθύνης του, για να ανοίξουν 

τα σχολεία στις 14 Σεπτέμβρη έχοντας σαν στόχο την ασφαλή λειτουργία τους και  την 

προστασία της υγείας της σχολικής κοινότητας. 

 

Καταγγέλλουμε τις κυβερνητικές πολιτικές και απαιτούμε σοβαρά υγειονομικά 

μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων: 

 

Τα σχολεία μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν σε καθημερινή βάση για όλους 

τους μαθητές, με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για την υγεία των μαθητών, των 

εκπαιδευτικών και των γονιών, σε πλήρη εναρμόνιση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με 

δωρεάν παροχή μασκών, με καθαρισμό των χώρων πριν, μετά και κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων, με δωρεάν παροχή θερμομέτρων στα σχολεία, με δωρεάν τεστ για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές (που επιθυμούν να υποβληθούν) σε κάθε σχολείο.  

 

Διεκδικούμε: 

 

 Μέγιστος αριθμός  μαθητών ανά τμήμα μέχρι 15. 

 

 Διενέργεια µαζικών επαναλαµβανόµενων τεστ σε όλους τους συναδέλφους 

αλλά και στους µαθητές που επιθυμούν να υποβληθούν.  

 



 Προστασία των συναδέλφων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες. Ίσα 

δικαιώματα σε αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς. Πλήρης 9μηνη 

άδεια ανατροφής σε νοεδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

 

 Εξασφάλιση τώρα όλου του απαραίτητου και αυξημένου αριθµού µόνιµων 

εργαζοµένων στην καθαριότητα των σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι 

στοιχειώδεις υγειονοµικοί όροι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των 

σχολείων. 

 

 Κάλυψη του 100% των πραγματικών κενών, σε όλες τις δομές με όλους τους 

απαραίτητους εκπαιδευτικούς γενικής (δασκάλων, νηπιαγωγών και 

ειδικοτήτων, ΖΕΠ, τάξεων υποδοχής και Δ.Υ.Ε.Π) και ειδικής αγωγής 

(δασκάλων, νηπιαγωγών, ειδικοτήτων, παράλληλων στηρίξεων, Ε.Ε.Π. και 

Ε.Β.Π.) με την άμεση πραγματοποίηση της β’ φάσης των 

προσλήψεων αναπληρωτών. 

 

 Κάλυψη όλων των κενών ώστε να αντιστοιχεί ένας/ μία εκπαιδευτικός 

παράλληλης στήριξης για ένα παιδί.  

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
 

 


