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Αλαθνίλσζε 
 

Από ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο είλαη θαλεξή ε έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνύ θαη αζθάιεηαο ζηα 

εηδηθά ζρνιεία ηα νπνία ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ελώ έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ησλ 

ρνιηθώλ Μνλάδσλ Γεληθήο Εθπαίδεπζεο. Οη αλάγθεο ηεο παλδεκίαο δεκηνύξγεζαλ λέα 

πξνβιήκαηα, ζηα ήδε ππάξρνληα, γηα ηελ εύξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε θπβέξλεζε, 

έλα ρξόλν ηώξα, δελ έρεη πάξεη νύηε έλα κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ΕΑΕ. 
 

 Σην Πέμπηη 18/03/2021 ηο Δ.. ηηρ Δ.Ο.Ε. έσει κηπύξει 24ωπη απεπγιακή 

κινηηοποίηζη για ηην Ειδική Αγωγή ζηο πλαίζιο ηηρ οποίαρ θα ππαγμαηοποιηθεί 

παπάζηαζη διαμαπηςπίαρ ζηιρ 12:00  ζηο Τποςπγείο Παιδείαρ 

 

Διεκδικούμε: 

 Να πξνηαρζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηνπο καδηθνύο εκβνιηαζκνύο θαη λα μεθηλήζνπλ επηηέινπο νη 

εκβνιηαζκνί ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηα Εηδηθά ρνιεία. 

 Να δηελεξγνύληαη καδηθά, πεξηνδηθά ηεζη ώζηε λα ειέγρεηαη ε δηαζπνξά. ε πεξίπησζε 

επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο λα γίλνληαη νη αλαγθαίεο ηρλειαηήζεηο, αιιά λα ππάξμεη θαη θξνληίδα 

ησλ παζρόλησλ. 

 Να έρνπλ όια ηα ζρνιεία λνζειεπηή/ηξηα. 

 Να πξνζιεθζεί επηπιένλ πξνζσπηθό γηα λα κεησζνύλ νη καζεηέο αλά νκάδα, λα αμηνπνηεζνύλ ηα 

θιεηζηά ζρνιεία θαη θάζε ππνδνκή γηα λα κελ ζπγρξσηίδνληαη καζεηέο θαη εξγαδόκελνη. 

 Να πξνζιεθζεί επηπιένλ πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο γηα λα θαιύπηνληαη, ηνπιάρηζηνλ επαξθώο, ηα 

πγεηνλνκηθά πξσηνθόιια.  

 Να γίλεηαη απζηεξόο έιεγρνο από ηελ Πεξηθέξεηα γηα ην εάλ ηεξνύληαη ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια 

ζηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ. Να απμεζνύλ ηα δξνκνιόγηα ώζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο. 

 Να ζπλερίδνληαη νη αλαγθαίεο επηζηεκνληθέο παξεκβάζεηο κε επζύλε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηνπο 

καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία αλαζηέιιεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
 

   Γηα ην Δ.. 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 
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