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Σοσς ζσναδέλθοσς μέλη ηοσ σλλόγοσ μας 

Ενώζεις Γονέων , ΔΟΕ 

 

       Σρνιεία αζθαιή θαη όρη εζηίεο ππεξκεηάδνζεο ηνπ θνξνλντνύ.  

Δδώ θαη ηώξα νπζηαζηηθά κέηξα πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ησλ 

κνξθσηηθώλ δηθαησκάησλ!  

 

 Δεςηέπα 10/1 ζηιρ 17:00 πποσωπάμε ζε ζςνένηεςξη ηύπος Σςλλόγων και 

ΕΛΜΕ ζηα γπαθεία ηηρ Δ.Ο.Ε. Αποκαλύπηοςμε ηην ππαγμαηική 

καηάζηαζη ζηα ζσολεία.  

 Τπίηη 11/1 ζηιρ 17:30 ππαγμαηοποιούμε ζςγκένηπωζη διαμαπηςπία μαζί με 

Σςλλόγοςρ και Ενώζειρ Γονέων και ηοςρ μαθηηέρ ζηο Υποςπγείο Υγείαρ με 

απαίηηζη για ζςνάνηηζη με ηην πολιηική ηγεζία. 

 Νέα κινηηοποίηζη ζηο Υποςπγείο Υγείαρ ηην Πέμπηη 13/1 μαζί ηα επγαηικά 

ζςνδικάηα ηηρ Αηηικήρ. 

 Κλιμακώνοςμε ηιρ διεκδικήζειρ μαρ δςναμικά με νέα πανεκπαιδεςηική 

κινηηοποίηζη ηιρ αμέζωρ επόμενερ μέπερ.  

Τα κέηξα πνπ αλαθνίλσζε ην Υπνπξγείν Παηδείαο γηα ην άλνηγκα ην ζρνιείσλ 

κεηά ηηο γηνξηέο πξνθαινύλ ηελ νξγή θαη ην ζπκό καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, 

ζπλνιηθά όιεο ηεο θνηλσλίαο. Τν άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ κε ην «κέηξν» ηνπο ελόο 

ηεζη επηπιένλ γηα ηελ πξώηε εβδνκάδα ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ ε παλδεκία 

κε ηε λέα κεηάιιαμε έρεη θνπληώζεη, ην δεκόζην ζύζηεκα πγείαο έρεη πξαθηηθά 

θαηαξξεύζεη, απνηειεί θνξντδία θαη εκπαηγκό.  
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Οη επζύλεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη εγθιεκαηηθέο. Η 

πνιηηηθή ηεο, νη ζπλερείο επηθιήζεηο ζηελ αηνκηθή επζύλε, ε απόξξηςε όισλ ησλ 

δίθαησλ δηεθδηθήζεσλ καο εδώ θαη ζρεδόλ δύν ρξόληα, ηα κέηξα – θαξηθαηνύξα πνπ 

αλαθνηλώλεη, όρη απιά δελ ππεξεηνύλ ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ ιανύ αιιά ηελ 

ππνλνκεύνπλ. Μνλαδηθή έγλνηα ηνπο είλαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, 

νη απαηηήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, ε δηαζθάιηζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Γηα 

απηό θαη δελ επηηάζζνπλ ηνλ ηδησηηθό ηνκέα πγείαο, δελ θάλνπλ πξνζιήςεηο 

πγεηνλνκηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, κεηαηξέπνπλ ηνπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη ηα ΜΜΜ 

ζε ρώξνπο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλνΐνπ, θνξηώλνπλ ην θόζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

καζθώλ θαη ησλ ηεζη ζηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο. 

Οη όξνη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ηα αλύπαξθηα κέηξα πξνζηαζίαο, ηα πξσηόθνιια 

ππεξκεηάδνζεο ηνπ θνξνλντνύ, ην απαξάδεθην 50% +1, γηα λα θιείζεη έλα ηκήκα, ην 

αίζρνο ηεο 5λζήκεξεο θαξαληίλαο, πνπ ζα νδεγεί ηνπο λνζνύληεο λα πξνζέξρνληαη 

θαλνληθά ζηελ εξγαζία, ηα self-test, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο δε γίλνληαη θαη δε 

δειώλνληαη κε ηνλ ζσζηό ηξόπν, ζα εθηηλάμνπλ ηα θξνύζκαηα. Γεκηνπξγνύληαη 

ζπλζήθεο ώζηε κε ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ λα έρνπκε αθόκα κεγαιύηεξε έθξεμε 

ησλ θξνπζκάησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην ρξνληθό δηάζηεκα από 30/11 έσο 

27/12 ηνπ 2021, ηα θξνύζκαηα ζηηο ειηθίεο 0-17 (βαζηθά καζεηέο) ήηαλ 35.718, 

δειαδή ην 25% ησλ ζπλνιηθώλ θξνπζκάησλ ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα, πξηλ 

αθόκα επεθηαζεί ε κεηάιιαμε όκηθξνλ.  

Η θπβέξλεζε αλαθπθιώλεη ζρεδόλ θαζεκεξηλά ηα ίδηα κέηξα ρσξίο θαλέλα 

νπζηαζηηθό απνηέιεζκα. Αξλείηαη πεηζκαηηθά λα πινπνηήζεη έζησ θαη 

ζηνηρεησδώο ηα αηηήκαηα γηα αλνηρηά θαη αζθαιή ζρνιεία πνπ εδώ θαη 2 ρξόληα 

δηεθδηθνύλ εθπαηδεπηηθά ζσκαηεία, θνξείο ησλ γνληώλ θαη καζεηέο. Δίρε όιν ηνλ 

ρξόλν λα ηα πινπνηήζεη, δελ ην έθαλε όκσο, γηαηί ηα ζεσξεί «θόζηνο» θαη γηαηί δελ 

ηεο «θαίγεηαη θαξθί» γηα ηε κόξθσζε ησλ καζεηώλ καο. Τν κόλν πνπ ηελ ελδηαθέξεη 

είλαη πώο ζα πινπνηήζεη θαη ζα ηξέμεη ηελ αληηεθπαηδεπηηθή ηεο πνιηηηθή 

(θαηεγνξηνπνίεζε ζρνιείσλ, ππνρξεκαηνδόηεζε, Τξάπεδα ζεκάησλ, ΔΒΔ θιπ). Η 

ηνπνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΥΠΑΙΘ όηη ηα θελά πνπ ζα πξνθύπηνπλ από 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα λνζνύλ «ζα θαιύπηνληαη εθ ησλ ελόλησλ» πέξα από 

θπληθή είλαη θαη παξαδνρή όηη ηνπο είλαη πιήξσο αδηάθνξν ην πώο ζα εμειίζζεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Γελ πεξηκέλνπκε ιύζεηο από απηέο ηηο απαξάδεθηεο πνιηηηθέο, ηεο ζεκεξηλήο θαη 

όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ, πνπ ζεσξνύλ ηελ πγεία θαη ηε κόξθσζε σο 

θόζηνο. Γελ πεξηκέλνπκε ιύζεηο από ηα θόκκαηα πνπ ηελ ππεξεηνύλ. Γπλακώλνπκε 

ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ αγώλα, κε επίθεληξν ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 

Δδώ θαη ηώξα δηεθδηθνύκε: 

 Να ιεθζνύλ έζησ θαη ηώξα κέηξα γηα ηελ αξαίσζε ησλ καζεηώλ ζηηο ηάμεηο, λα 

θαηαγξαθνύλ θαη λα αμηνπνηεζνύλ όιεο νη δηαζέζηκεο αίζνπζεο κε επζύλε ηνπ ΥΠΑΙΘ, 

ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Γήκσλ. Να αλαθιεζνύλ άκεζα όιεο νη 

ζπγρσλεύζεηο ηκεκάησλ. 



 Να πξαγκαηνπνηνύληαη καδηθά θαη επαλαιακβαλόκελα ηεζη κε επζύλε ηνπ ΔΟΓΥ ζε 

όια ηα ζρνιεία ζηαζεξά θαη πεξηνδηθά θαη ζηνρεπκέλα εθηάθησο όπνπ ππάξρεη ζπξξνή 

θξνπζκάησλ. Όια ηα απαξαίηεηα ηεζη (rapid, PCR, θ.η.ι.) λα είλαη δσξεάλ γηα όιν ηνλ 

πιεζπζκό. 

 Να θαιπθζνύλ όια ηα θελά ζε εθπαηδεπηηθνύο εδώ θαη ηώξα. Με επζύλε ηνπ ΥΠΑΙΘ 

λα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο πξνζιήςεηο, ώζηε λα θαιύπηνληαη άκεζα ηα θελά ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ λνζνύλ ή βγαίλνπλ ζε άδεηα γηα ιόγνπο πγείαο , γηα λα κελ 

ζκπαξαιηάδεηαη ην σξνιόγην πξόγξακκα ησλ ζρνιείσλ.  

 Να εληζρπζεί ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ησλ ζρνιείσλ κε κόληκεο πξνζιήςεηο, ώζηε 

λα ηεξνύληαη ηα πξσηόθνιια. Έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ παξνρή, δσξεάλ, όισλ ησλ κέζσλ απμεκέλεο 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. κάζθεο ΚΝ95) ζε όιν ην πξνζσπηθό ζηα ζρνιεία.  

 Πξνζιήςεηο ζρνιηθώλ λνζειεπηώλ θαη ζύλδεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε ηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο. Πξόγξακκα πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ θαη δσξεάλ 

πξόγξακκα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ όισλ όζνη λόζεζαλ. 

 Γηεύξπλζε ησλ θαηεγνξηώλ πνπ δηθαηνύληαη άδεηα εππαζνύο νκάδαο. Άδεηα εηδηθνύ 

ζθνπνύ ζε όινπο ηνπο γνλείο γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ λνζνύλ ηα παηδηά ηνπο κε 

πιήξεηο απνδνρέο. 

 Δμαζθάιηζε αδεηώλ εηδηθνύ ζθνπνύ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ βγαίλνπλ ζεηηθνί ή 

λνζνύλ (10 εκεξώλ), ζε όζνπο βξίζθνληαη ζε θαξαληίλα θαη ζε όζνπο πξέπεη λα 

επηηεξνύλ κηθξά παηδηά ή ειηθησκέλνπο. 

 Σηνρεπκέλα εθπαηδεπηηθά – παηδαγσγηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο ζε καζεζηαθό θαη ςπρνθνηλσληθό επίπεδν. Γελίθεπζε 

ησλ πξνγξακκάησλ Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο, Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο Σηήξημεο θαη 

δηάζεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ σξώλ ζε θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα. Πξνζιήςεηο ζε όιεο 

ηηο εηδηθόηεηεο ηνπ Δηδηθνύ Δπηζηεκνληθνύ Πξνζσπηθνύ. Κάιπςε όισλ ησλ θελώλ ζε 

Παξάιιειε Σηήξημε, Τκήκαηα Έληαμεο θαη Δηδηθά Σρνιεία. Γεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ 

έληαμεο. Πιήξεο δηεπηζηεκνληθή ζηειέρσζε ησλ ΚΔΓΑΣΥ. Αλαπξνζαξκνγή ηεο 

ζρνιηθήο ύιεο.  

 Να κελ εθαξκνζηνύλ, λα θαηαξγεζνύλ ε Διάρηζηε Βάζε Δηζαγσγήο θαη ε Τξάπεδα 

Θεκάησλ. Ούηε ζθέςε γηα δηελέξγεηα παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ ηύπνπ PISA ζε ΣΤ΄ 

Γεκνηηθνύ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ.   

 Να ζηακαηήζνπλ εδώ θαη ηώξα όιεο νη δηαδηθαζίεο πξνώζεζεο ηεο 

αληηεθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο.  

Πξνρσξάκε ζηηο παξαπάλσ άκεζεο αγσληζηέο πξσηνβνπιίεο θαη θαινύκε όινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ηηο εληζρύζνπλ, λα είλαη ζε επαθή κε ηα Γ.Σ. ησλ 

Σσκαηείσλ. Σπληνλίδνπκε ηε δξάζε καο κε ηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη όινπο 

ηνπο εξγαδόκελνπο.  

Τηο επόκελεο κέξεο ηα ζσκαηεία καο ζα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ζεηξά πξσηνβνπιίεο γηα 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ ιανύ ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία, ζε 

παξεκβάζεηο πξνο πάζα θαηεύζπλζε (Υπνπξγείν Υγείαο, Υπνπξγείν Παηδείαο, 

Υγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηο, Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο, Γήκνπο, Πεξηθέξεηαο θ.ά.) κε ζθνπό 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ καο.  

Τν ακέζσο επόκελν δηάζηεκα ζα επηδηώμνπκε ηνλ ζπληνληζκό ΣΔΠΔ θαη ΔΛΜΔ γηα 

ηελ θιηκάθσζε ηεο πάιεο. 



Δδώ θαη ηώξα ηα Γ.Σ. ηεο ΓΟΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλεο ηνπο, λα 

πάξνπλ αγσληζηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο πγείαο εθπαηδεπηηθώλ θαη 

καζεηώλ θαζώο θαη ησλ κνξθσηηθώλ δηθαησκάησλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


