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Αλαθνίλσζε 
 

Με απόθαζη ηος Πεπιθεπειάπση Αηηικήρ αλαζηέιιεηαη ε δηα δώζεο ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ζε όιε ηελ Αηηηθή, γηα ηε Δεπηέξα 24 θαη ηελ Σξίηε 25 

Θαλνπαξίνπ 2022 ιόγσ ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη ησλ ηδηαίηεξα ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ. 

Οι εκπαιδεςηικοί, από ηην ππώηη ζηιγμή ηηρ πανδημίαρ, με ίδια μέζα και πόποςρ, ζηηο ηδηαίηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώζεθαλ, ξεπεπνώνηαρ ηοςρ εαςηούρ ηοςρ, κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν θαη 

κέζν, συπίρ καμία απολύηυρ οςζιαζηική ζηήπιξη, πξνζπάζεζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε 

όισλ ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζε ανηίθεζη με ηην πολιηική ηγεζία ηος Τ.ΠΑΙ.Θ. πνπ 

δελ δεκηνύξγεζε ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ζηήξημε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

ηο άπθπο 12 ηος ν.4807/2021 αλαθέξεηαη όηη ε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηελ παξνρή 

εμνπιηζκνύ θαη ηελ πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε, ππομηθεύει ηον ςπάλληλο με ηον απαπαίηηηο και 

καηάλληλο για ηην αποηελεζμαηική εκηέλεζη ηυν καθηκόνηυν ηος μέζυ ηηλεπγαζίαρ, ηηλεπικοινυνιακό 

εξοπλιζμό και ηεσνολογική ζςζκεςή και παπέσει ςποζηήπιξη για ηην εγκαηάζηαζή ηος, εθόζον ηούηο 

είναι επιθςμηηό από ηον ςπάλληλο. Από ηη ζςγκεκπιμένη πύθμιζη εξαιπούνηαι οι εκπαιδεςηικοί. πλεπώο, 

από ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη οι εκπαιδεςηικοί δεν ςποσπεούνηαι να παπέσοςν ζύγσπονη εξ 

αποζηάζευρ εκπαίδεςζη με ίδια μέζα. 

Τπελζπκίδνπκε, επίζεο, όηη, ζύμθυνα με ηην παπ. 3 ηος άπθπος 4 ηος ΦΕΚ 4188/2021, εθπαηδεπηηθνί νη 

νπνίνη/εο δεν διαθέηοςν ηλεκηπονικό ςπολογιζηή, ηαμπλέηα ή έξςπνο ηηλέθυνο θαη εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ 

αδςναηούν να παπάζσοςν εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ςποσπεούνηαι να πποζέπσονηαι καηά ηιρ ώπερ 

διδαζκαλίαρ ηοςρ ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ, όπνπ ππεξεηνύλ, νη νπνίεο ζπλερίδνπλ θαλνληθά ηε δηνηθεηηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ππεξεζίεο κάνονηαρ σπήζη ηυν ςποδομών 

και ηος εξοπλιζμού πος διαθέηει η ζσολική μονάδα. Είλαη, εμίζνπ, ζαθέο όηη ζε αδςναμία αζθαλούρ 

ππόζβαζηρ, λόγυ καιπικών ζςνθηκών, δεν μποπεί να ιζσύζει κάηι ηέηοιο. 

 Σο Δ.. ηος ζςλλόγος εκπαιδεςηικών Π.Ε. «ο Μακπςγιάννηρ» καλεί ηην πολιηική ηγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο να ζηαμαηήζει, επηηέινπο, ηο αθήγημα πεπί ηηρ δςναηόηηηαρ ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ 

εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ, θαζώο θαη ηον εμπαιγμό ηυν εκπαιδεςηικών με επιηαγέρ αξίαρ 200€, ηα νπνία 

δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ, ζε θακία πεξίπησζε, ηε δπλαηόηεηα αγνξάο ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ και να 

λάβει ηα απαπαίηηηα μέηπα για ηην κάλςτη ηυν εκπαιδεςηικών αναγκών και ηυν μοπθυηικών 

δικαιυμάηυν ηυν μαθηηών. 

 
 

      Γηα ην Δ.. 
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