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Αθόνα 17/2/2021
Προσ
τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θϋμα: Ειδικϊ ςχολεύα. Ανοιχτϋσ οι ςχολικϋσ μονϊδεσ ειδικόσ αγωγόσ δύχωσ λόψη
μϋτρων προςταςύασ. Η κυβϋρνηςη παύζει με την υγεύα και την αςφϊλεια
μαθητών κι εκπαιδευτικών. Να αναλϊβει ϊμεςα τισ ευθύνεσ τησ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει αναδεύξει από την αρχό του ςχολικού ϋτουσ το
μϋγεθοσ των κυβερνητικών ευθυνών για τη λειτουργύα των Σχολεύων δύχωσ τη
διαςφϊλιςη των όρων υγιεινόσ και αςφϊλειασ για μαθητϋσ κι εκπαιδευτικούσ,
ιδιαύτερα ςτισ ςυνεχώσ ανοιχτϋσ ςχολικϋσ μονϊδεσ Ειδικόσ Αγωγόσ, μονϊδεσ
που αποτελούν το πιο ευαύςθητο κομμϊτι του εκπαιδευτικού μασ ςυςτόματοσ.
Από τον περαςμϋνο Ιούνιο ϋωσ ςόμερα η κυβϋρνηςη δεν ϋχει πϊρει
κανϋνα ουςιαςτικό μϋτρο για να εύναι οι μονϊδεσ Ε.Α. ανοιχτϋσ και υγειονομικϊ
αςφαλεύσ με μεύωςη των μαθητών ανϊ τμόμα, μαζικϋσ προςλόψεισ όλων των
απαραύτητων ειδικοτότων με πρόβλεψη για τισ απουςύεσ των εργαζομϋνων
(ευπαθεύσ ομϊδεσ γονεύσ …) ςυχνϊ και επαναλαμβανόμενα τεςτ, βελτύωςη των
υποδομών κλπ.
Μετϊ από τόςουσ μόνεσ η πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. εξακολουθεύ να
«παύζει» με την υγεύα των εκπαιδευτικών του επιςτημονικού-βοηθητικού
προςωπικού και των μαθητών. Η εξοργιςτικό αδιαφορύα του Υπουργεύου
Παιδεύασ ϋχει αφόςει, παιδιϊ και εκπαιδευτικούσ, ανοχύρωτουσ, χωρύσ
προςταςύα, ςτο ϋλεοσ τησ εξϋλιξησ τησ πανδημύασ. Εύναι μεγϊλη, πλϋον, η οργό
των ςυναδϋλφων που εργϊζονται ςτα Ειδικϊ ςχολεύα για την εγκατϊλειψη και

την κυβερνητικό αδιαφορύα που βιώνουν. Εύναι, ϊλλωςτε, αυτού που μαζύ με το
επιςτημονικό και βοηθητικό προςωπικό, ςτηρύζουν όλο αυτό το μεγϊλο
χρονικό διϊςτημα τα παιδιϊ με αναπηρύα, ακούραςτα, με πλόρη ςυνεύδηςη του
ρόλου τουσ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει καλϋςει την πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. να
εγκαταλεύψει την επικύνδυνα ανεύθυνη τακτικό του «βλϋποντασ και κϊνοντασ»
που ϋχει επιλϋξει και ακολουθεύ και να προχωρόςει ςτη λόψη ςυγκεκριμϋνων
μϋτρων, όπωσ:

Τη μϋριμνα για τη ςυχνό διενϋργεια δωρεϊν tests Covid-19 ςε μαθητϋσ,
εκπαιδευτικούσ, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π., οδηγούσ, ςυνοδούσ και ςε όλο το προςωπικό
που ϋρχεται ςε επαφό με μαθητϋσ (ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ), ϋτςι ώςτε να
αποφευχθεύ τυχόν διαςπορϊ του ιού ςτισ Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κϊτι που θα εύχε οδυνηρϊ
αποτελϋςματα για τουσ μαθητϋσ, τισ οικογϋνειϋσ τουσ και τουσ εκπαιδευτικούσ
που υπηρετούν ςε αυτϋσ.

Τον, κατϊ προτεραιότητα, εμβολιαςμό όςων εργαζομϋνων ςτισ
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., το επιθυμούν.

Τη μεύωςη του αριθμού των μαθητών ανϊ τμόμα ςτα Ειδικϊ ςχολεύα με
βϊςη τισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ με την αξιοπούηςη όλων των διαθϋςιμων
υποδομών.

Την αύξηςη των δρομολογύων των μϋςων μεταφορϊσ με μεύωςη,
ταυτόχρονα, του αριθμού των μαθητών ανϊ μϋςο.

Την ϊμεςη πρόςληψη όλου του απαραύτητου προςωπικού
(Εκπαιδευτικού, ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθαριότητασ) ςτισ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με την πρόβλεψη για
την αναπλόρωςη των εργαζομϋνων οι οπούοι θα πρϋπει να λϊβουν ϊδειεσ εύτε
επειδό ανόκουν ςε ευπαθεύσ ομϊδεσ εύτε τισ ϊδειεσ ειδικού ςκοπού που
δικαιούνται, χωρύσ τουσ περιοριςμούσ που θϋτει η Υπουργικό Απόφαςη. Εύναι,
επύςησ, απαραύτητο να τονιςτεύ ότι ςτισ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υπηρετούν πολλού
εκπαιδευτικού, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. με αναπηρύεσ ό/και υποκεύμενα νοςόματα που δεν
πληρούν τισ τελευταύεσ προώποθϋςεισ για ειδικό ϊδεια, η πιθανό ϋκθεςη των
οπούων ςε μόλυνςη μπορεύ να επιφϋρει οδυνηρϋσ ςυνϋπειεσ για την υγεύα τουσ
ακόμα και την ύδια τουσ τη ζωό.

Την εξαςφϊλιςη επϊρκειασ ςε όλα τα απαραύτητα μϋςα ατομικόσ υγεύασ
και προςταςύασ, καθαριότητασ και απολύμανςησ των ςχολεύων, ςύμφωνα με
τισ κατευθύνςεισ του Ε.Ο.Δ.Υ.

Τη διεπιςτημονικό υποςτόριξη των μαθητών που λόγω ςοβαρών
νοςημϊτων παραμϋνουν ςτο ςπύτι τουσ, με κϊθε πρόςφορο μϋςο, με ευθύνη
του Υπουργεύου Παιδεύασ.

Η κατϊςταςη, όμωσ, εύναι, πλϋον, εκρηκτικό. Κυβϋρνηςη και Υ.ΠΑΙ.Θ.
οφεύλουν να αναλϊβουν ϊμεςα τισ ευθύνεσ τουσ. Η απουςύα μϋτρων (ακόμα και
ςτισ «κόκκινεσ» περιοχϋσ) εύναι βϋβαιο ότι μετατρϋπει τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ ςε
εςτύεσ μετϊδοςησ του ιού.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςτηρύζει τη ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ
εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ςτην Περιφερειακό Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ
Αττικόσ, την Παραςκευό 19/2/2021 ςτισ 2:00 μ.μ. και για τη διευκόλυνςη των
ςυναδϋλφων κηρύςςει 3ωρη ςτϊςη εργαςύασ για τισ 3 τελευταύεσ ώρεσ του
πρωινού-3 πρώτεσ του απογευματινού κύκλου.

