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Προς:  
Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 
Δ.Ο.Ε. 
Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας 
ΥΠΑΙΘ 

 
Άμεση λήψη μέτρων για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Λίγες, μόλις, ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το 4ο κύμα της 
πανδημίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.  

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα του ανοίγματος και 
της λειτουργίας των σχολικών μονάδων προβληματίζει έντονα την εκπαιδευτική 
κοινότητα. 

Η ανάγκη για  ουσιαστικά μέτρα ώστε τα σχολεία να ανοίξουν και να 
λειτουργήσουν (και όχι να βρεθούν πολύ σύντομα κλειστά)  με τη μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. 

Δυστυχώς η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να πάρει ουσιαστικά μέτρα ώστε τα 
σχολεία να ανοίξουν και να λειτουργήσουν (και όχι να βρεθούν πολύ σύντομα 
κλειστά)  με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 

Συγκεκριμένα: 

• Σε αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις για μέριμνα μείωσης του αριθμού 
των μαθητών ανά τμήμα όπου αυτό είναι δυνατό, δεν έχει πράξει απολύτως 
τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. 

• Αρνείται να ικανοποιήσει το, εδώ και μήνες διατυπωμένο, αίτημα της Δ.Ο.Ε. 
για μαζικά δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και 
μαθητές, με την ευθύνη του ΕΟΔΥ μέσα στα σχολεία. 

• Δεν προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας τη στιγμή που η 
καθαριότητα των σχολείων αποτελεί βασικό παράγοντα υγειονομικής πρόληψης 
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και έτσι δεν ικανοποιεί το κομβικής σημασίας αίτημα για καθαρά σχολεία. Αντίθετα 
προχωρά σε 2ωρες συμβάσεις και απολύσεις προσωπικού καθαριότητας. 

• Τα σχολεία ανοίγουν αύριο με λειτουργικά κενά τόσο στην πρωινή  λειτουργία, 
όσο και στο ολοήμερου. 

 
Απαιτούμε: 

•      Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά, ώστε να μπορέσουν τα σχολεία να 
λειτουργήσουν κανονικά, δεδομένου ότι αυτά έπρεπε να έχουν ήδη καλυφθεί. 

• Μείωση αριθμού των μαθητών ανά τμήμα όπου αυτό είναι εφικτό με 
ουσιαστική μέριμνα για την εύρεση χώρων που θα λειτουργήσουν ως σχολικές 
αίθουσες. 

• Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων δωρεάν τεστ σε όλους τους 
συναδέλφους στο βοηθητικό προσωπικό αλλά και στους μαθητές, ώστε να 
υπάρχει ουσιαστικός υγειονομικός έλεγχος και παράλληλα υγειονομική επιτήρηση 
των σχολικών μονάδων. 

• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για να καλύψουν τις 
αυξημένες ανάγκες λόγω covid-19. 

• Αυξημένη χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των αναγκαίων μέσων 
προστασίας και καθαριότητας για τα σχολεία (δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας 
πχ μάσκες, αντισηπτικά κλπ). 

• Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη όλων των απαραίτητων 
εκπαιδευτικών αναγκών σε όλες τις ειδικότητες και όλες τις δομές. Παράλληλη 
στήριξη για όλους τους μαθητές που αποδεδειγμένα τη χρειάζονται. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής” απαιτεί από την πολιτική 
ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη νέα σχολική 
χρονιά με σκοπό τα σχολεία να παραμένουν ανοιχτά και να λειτουργούν με 
ασφάλεια για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.  

 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

 


