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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. "ν Μαθξπγηάλλεο" θαιεί ηα κέιε ηνπ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ 24σξε απεξγία Α.Δ.Ε.Δ.Τ. – Δ.Ο.Ε., ηελ Πέμπτη 15 Οκτωβρίοσ. 

 

ηηο 15 Οθησβξίνπ ζα έρεη ζπκπιεξσζεί έλαο κήλαο από ην ρηύπεκα ηνπ πξώηνπ θνπδνπληνύ 

ζηα ζρνιεία θαη ε θαηάζηαζε παξακέλεη αθόκα εθξεθηηθή. Η θπβέξλεζε, όρη κόλν δελ πήξε θαλέλα 

κέηξν ώζηε ηα ζρνιεία λα είλαη αλνηρηά κε όινπο ηνπο αλαγθαίνπο όξνπο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο 

καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ αιιά κε ζξάζνο, κεηαθπιίεη ζηηο πιάηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηελ επίιπζε 

θάζε πξνβιήκαηνο ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλόηεηαο. 

 

Δελ πξνρσξνύλ ζε ζπάζηκν ησλ ηκεκάησλ αθόκα θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ 

θελέο αίζνπζεο ή αθόκα θαη ζρνιεία ηα νπνία έρνπλ θιείζεη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. 

 

Έλα κήλα κεηά ην πξώην θνπδνύλη θαη ππάξρνπλ αθόκα ρηιηάδεο θελά ζε εθπαηδεπηηθό θαη 

βνεζεηηθό πξνζσπηθό. Επηπιένλ ε θπβέξλεζε επηκέλεη λα κε ζηειερώλεη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε 

κόληκν, επαξθέο πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο. 

 

Οη αζαθείο νδεγίεο ζε πεξίπησζε θξνύζκαηνο, ε απνπζία καδηθώλ θαη επαλαιακβαλόκελσλ 

ηεζη, ην λέν «θνζθίληζκα» γηα ην πνηνη αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο βάδνπλ ζε ζνβαξό θίλδπλν ηελ 

πγεία ηεο εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηαο. 

 

πλερίδεη λα πξνθαιεί κε ηελ εκκνλή ηεο ζηελ online αλακεηάδνζε ηνπ καζήκαηνο ηε ζηηγκή 

πνπ ε πξαθηηθή απηή έρεη θαηαδηθαζηεί από ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γνληώλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ δελ ηθαλνπνηεί θαλέλα δίθαην αίηεκα εθπαηδεπηηθώλ, γνληώλ θαη καζεηώλ, 

πξνρώξεζε ζε έλα θξεζέλην θαηαζηνιήο θαη βίαο ζηε καζεηηθή θηλεηνπνίεζε ζην Τπ. Παηδείαο ζηηο 

9/10. Αληί λα αθνύζεη ηα αηηήκαηα ησλ καζεηώλ, έζηεηιε ηα ΜΑΣ λα ρηππήζνπλ 15ρξνλα παηδηά πνπ 

δεηνύζαλ  κέηξα γηα ζρνιεία αλνηρηά θαη αζθαιή. 
 

Δηεθδηθνύκε: 

 

• Μείσζε ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα, κε κέγηζην ηνπο 15 θαη κε έλα καζεηή αλά ζξαλίν έηζη 

ώζηε λα ηεξνύληαη νη απαξαίηεηεο απνζηάζεηο, όπσο θαη ζηνπο άιινπο θιεηζηνύο ρώξνπο. 

Καηάξγεζε ηνπ λόκνπ Κεξακέσο (Ν.4692/2020) πνπ αύμεζε ηνλ αξηζκό καζεηώλ αλά ηκήκα ζηνπο 

25 από 22 ελ κέζσ παλδεκίαο! 
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• Μόληκνπο δηνξηζκνύο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιείςεσλ ζηα ζρνιεία. Λέκε όρη 

ζηηο 3κελεο ζπκβάζεηο αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ. Επηπιένλ εθπαηδεπηηθνύο ζηε δηάζεζε ησλ 

Δηεπζύλζεσλ Εθπαίδεπζεο πνπ ζα θαιύπηνπλ έθηαθηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα ζρνιεία.  

 

• Μαδηθά θαη επαλαιακβαλόκελα ηεζη, δσξεάλ από ην θξάηνο, ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη 

καζεηέο.  

 

• Αύμεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο κε κόληκε ζρέζε εξγαζίαο, ώζηε λα κπνξνύλ λα 

θαιπθζνύλ νη απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 
 

ΛΕΜΕ ΟΥΙ ΣΙ ΑΝΣΙΛΑΪΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ 

 

ΟΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 

 

Πέμπτη 15 Οκτωβρίοσ 2020 

 

Πλατεία Κλασθμώνος, ώρα 10:00πμ 

 

 

Γηα ην Δ.. 
 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 


