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Αλαθνίλσζε 
 

Η έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο βξίζθεη ηα ζρνιεία κε πιεζσξηθά ηκήκαηα θαη ειιείςεηο ζε εθπαηδεπηηθνύο 

θαη πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο. Γηα κηα αθόκα θνξά ηα ζρνιεία αλνίγνπλ ρσξίο νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. 
  

Η επέιαζε ηεο παλδεκίαο κε ην 4
ν
 θύκα είλαη πιένλ θαζεκεξηλό θαηλόκελν θαη ζπλνδεύεηαη από ρηιηάδεο 

λέα θξνύζκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα αλνίμνπλ ηα ζρνιεία  κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο θαη 

δίλνπλ θαη ζα δώζνπλ όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο, όπσο έθαλαλ όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα. 
 

Η θπβέξλεζε, αληί λα θνπλά ην δάρηπιν, αο αλαιάβεη επηηέινπο ηηο επζύλεο ηεο απέλαληη ζηνπο καζεηέο, 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 
 

Να ζηακαηήζεη ηα επηθνηλσληαθά παηρλίδηα θαη ηελ επίθιεζε ηεο αηνκηθήο επζύλεο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ αλαιάβεη ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζύλε ζην αθέξαην παίξλνληαο καδηθά κέξνο ζηνλ εκβνιηαζκό 

θαηά ηεο λόζνπ COVID-19 θαη θέξλνληαο ζε πέξαο ην έξγν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ρσξίο θακηά 

ζηήξημε από ηελ πνιηηεία. Οη θπβεξλεηηθέο επζύλεο είλαη ηεξάζηηεο θαη ζε απηνύο ηνπο ηνκείο. 
 

Είλαη ε ώξα ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ε θπβέξλεζε λα αθνύζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δηα δώζεο δηδαζθαιία ησλ καζεηώλ καο πνπ είλαη 

αλαληηθαηάζηαηε. 
 

Δηεθδηθνύκε: 
 

 Μαδηθά, δσξεάλ θαη επαλαιακβαλόκελα ηεζη κε επζύλε ηνπ ΕΟΔΤ γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 

ηνπο καζεηέο. 

 Αύμεζε ησλ ζεκείσλ όπνπ ν ΕΟΔΤ πξαγκαηνπνηεί δσξεάλ ηεζη. 

 Εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ αηζνπζώλ κε ζθνπό ηελ θαηάηκεζε ηκεκάησλ κε 15 καζεηέο αλά ηκήκα. 

 Εμαζθάιηζε επαξθνύο πξνζσπηθνύ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ζε όια ηα ζρνιεία. 

 Έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθώλ θαζαξηζκνύ θαη αηνκηθήο πγηεηλήο. 

 Πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεύηεξεο θάζεο πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηώλ γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ θελώλ ζε 

όιεο ηηο εηδηθόηεηεο θαη ζε όιεο ηηο δνκέο εθπαίδεπζεο. 
 

Καλή σχολική χρονιά! 
 

Γηα ην Δ.. 
 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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