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Αξηζκ. Πξση. 123/2020-2021 

 

 

Πξνο: Μέιε καο  

            

 

Αλαθνίλσζε 
 

Η θπβέξλεζε ηεο Ν.Δ. αλαθνίλσζε ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηεξηδόκελε, θαηά θύξην 

ιόγν, ζηελ επίθιεζε ηεο αηνκηθήο επζύλεο. 
 

Η απόθαζε απηή γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, γηα κηα αθόκα θνξά, πάξζεθε ρσξίο νπζηαζηηθά 

κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. Μνλαδηθή εμαίξεζε ν 

απηνδηαγλσζηηθόο έιεγρνο ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, όπνπ θαη εθεί, κε όζα ζπλέβεζαλ, 

δηαπηζηώζεθε αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πξώηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. Επίζεο, ε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλακέλεηαη λα νινθιεξώζεη ηνλ εκβνιηαζκό κεηά ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνύ 

έηνπο. 

 

Οη εμειίμεηο, δπζηπρώο, επηβεβαηώλνπλ, κε ηξαγηθό ηξόπν, όηη όιεο νη δηεθδηθήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλόηεηαο παξακέλνπλ επίθαηξεο γηα ηελ αζθαιή, δηα δώζεο, ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, κεηά από ελάκηζε 

πεξίπνπ ρξόλν παλδεκίαο. 
 

Δηεθδηθνύκε: 

 

 Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ κε 15 καζεηέο αλά ηκήκα. 

 Αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκώλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα θαηάηκεζε ησλ ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο. 

 Πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ κε κόληκε ζρέζε εξγαζίαο. 

 Πξνγξάκκαηα ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο καζεηώλ/ηξηώλ, όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 Άδεηεο εππαζώλ νκάδσλ θαη άδεηεο εηδηθνύ ζθνπνύ ζε εθπαηδεπηηθνύο πνπ ηηο έρνπλ αλάγθε ρσξίο 

θαλέλαλ πεξηνξηζκό. 

 Μείσζε θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο ύιεο κε δεδνκέλν όηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα 

θαιύςεη πιήξσο ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία θαη όηη ππήξμαλ καζεηέο πνπ δελ ζπκκεηείραλ. 

 Εηδηθή κέξηκλα γηα θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θελώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε εληζρπηηθή δηδαζθαιία 

ή/θαη θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα. 

 Πξόζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ.  
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      Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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