
 

 

 

 

 

 

Θϋμα: Η Δ.Ο.Ε. ςτηρύζει και ςυμμετϋχει, με κϊλεςμα προσ τα μϋλη τησ, ςτη ςυγκϋντρωςη 

διαμαρτυρύασ που διοργανώνουν οι υγειονομικϋσ Ομοςπονδύεσ και ςυμμετϋχουν ςωματεύα 

δημόςιου και ιδιωτικού τομϋα τησ Αττικόσ ςτο Υπουργεύο Υγεύασ, Πϋμπτη 13 Ιανουαρύου, 17:00 

 

Η κυβϋρνηςη τησ Ν.Δ. ϋχει εγκληματικϋσ ευθύνεσ για την διαχεύριςη τησ πανδημύασ. 

Καθημερινϊ μετρϊμε δεκϊδεσ νεκρούσ και χιλιϊδεσ κρούςματα κορωνοΐου. Η κατϊςταςη πλϋον 

εύναι ανεξϋλεγκτη. Η κυβϋρνηςη αντύ να πϊρει ουςιαςτικϊ μϋτρα προςταςύασ για τουσ 

εργαζόμενουσ και το λαό, κινεύται ςτην αντύθετη κατεύθυνςη. Απογειώνει τη λογικό τησ ατομικό 

ευθύνησ, με την οπούα προςπϊθηςε να ρύξει το βϊροσ και το κόςτοσ τησ αντιμετώπιςησ ςτισ 

πλϊτεσ μασ. 

Μόνο ϋτςι μπορούν να εξηγηθούν τα ανύπαρκτα ό διαφοροποιημϋνα μϋτρα για την 

προςταςύα τησ υγεύασ ςε χώρουσ δουλειϊσ, ςε ΜΜΜ, ςτα ςχολεύα. Οι ουρϋσ ςτισ κρατικϋσ δομϋσ 

για ϋνα τεςτ εύναι ατελεύωτεσ, ςπρώχνοντασ μασ ςτουσ ιδιώτεσ που δραςτηριοποιούνται ςτην 

υγεύα, οι οπούοι θηςαυρύζουν. Τα νοςοκομεύα ϋχουν όδη μετατραπεύ ςε μονϊδεσ αντιμετώπιςησ 

μιασ νόςου με αποτϋλεςμα να επιδεινώνονται ϊλλα νοςόματα που δεν αντιμετωπύζονται. Η 

ανυπαρξύα μϋτρων ενύςχυςησ του δημόςιου ςυςτόματοσ υγεύασ εύναι πλϋον εγκληματικό.  

Στην ύδια λογικό εντϊςςονται και οι αποφϊςεισ για την επαναλειτουργύα τησ εκπαύδευςησ 

χωρύσ ουςιαςτικϊ μϋτρα. Οι εκπαιδευτικού καλούνται να επιςτρϋψουν ςτισ αύθουςεσ που 

ςτοιβϊζονται 25 παιδιϊ. Παρϊ την ηρωικό προςπϊθεια των χιλιϊδων ςυναδϋλφων να κρατόςουν 

όρθια τα ςχολεύα όςο παραμϋνουν ςε ιςχύ τα πρωτόκολλα υπερμετϊδοςησ του κορωνοΐου, όπωσ 

το απαρϊδεκτο 50%+1 για το κλεύςιμο τμόματοσ, ό ο περιοριςμόσ τησ καραντύνασ ςε 5 ημϋρεσ, τα 

ςχολεύα θα μετατρϋπονται ςε εςτύεσ υπερμετϊδοςησ. Τισ δυο πρώτεσ ημϋρεσ λειτουργύασ των 
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ςχολεύων πϊνω από 25 χιλιϊδεσ μαθητϋσ και εκπαιδευτικού βρϋθηκαν θετικού! Τα κενϊ 

εκπαιδευτικών εύναι τερϊςτια.  

Μπροςτϊ ςε αυτό την κατϊςταςη η Δ.Ο.Ε. μαζύ με τισ υπόλοιπεσ Ομοςπονδύεσ και 

ςωματεύα ςε δημόςιο και ιδιωτικό τομϋα μπαύνει μπροςτϊ για να υπεραςπιςτεύ την υγεύα, τη ζωό 

και τα δικαιώματα όλησ τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ, όλων των εργαζομϋνων.  

Συμμετϋχουμε ςτη ςυγκϋντρωςη ςτο Υπουργεύο Υγεύασ, την Πϋμπτη 13/1 ςτισ 5μ.μ. για να 

απαιτόςουμε να γύνουν τώρα πρϊξη  τα δύκαια αιτόματϊ μασ. Καλούμε τα μϋλη μασ να δώςουν 

μαζικϊ το παρών. 

Η Δ.Ο.Ε. επανειλημμϋνα, από το 1ο κύμα τησ πανδημύασ, τόνιςε ςτην πολιτικό ηγεςύα του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. , που ςυνεχύζει να κωφεύει ςτισ προτϊςεισ μασ, την αναγκαιότητα ενόσ ςυνολικού και 

ςοβαρού ςχεδιαςμού για την αντιμετώπιςη τησ υγειονομικόσ κρύςησ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ καθώσ 

και τα μορφωτικϊ ελλεύμματα που δημιούργηςε το παρατεταμϋνο lockdown και οι ςυνθόκεσ 

τηλεκπαύδευςησ. 

Για μια ακόμη φορϊ απαιτούμε: 

 Άμεςη αλλαγό του υγειονομικού πρωτοκόλλου και κλεύςιμο του τμόματοσ με ύπαρξη ενόσ 

κρούςματοσ. Αντύςτοιχα αναςτολό λειτουργύασ τησ ςχολικόσ μονϊδασ ςτην ταυτόχρονη 

διαπύςτωςη κρουςμϊτων ςε ϊλλα τμόματα του ςχολεύου. 

 Παροχό του αναγκαύου υγειονομικού υλικού με υψηλό δεύκτη προςταςύασ(π.χ. 

μϊςκεσ) δωρεϊν. 

 Δωρεϊν και επαναλαμβανόμενα τεςτ (rapid και μοριακϊ) για μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ. 

 Πϊγιο αύτημϊ μασ τόςο για παιδαγωγικούσ όςο πλϋον και για υγειονομικούσ λόγουσ οι 15 

μαθητϋσ ανώτατο όριο ανϊ τμόμα. 

 Αραύωςη των τμημϊτων με αξιοπούηςη και εύρεςη των αντύςτοιχων χώρων ςε ςυνεργαςύα 

του κρϊτουσ με την τοπικό αυτοδιούκηςη. Ανϊκληςη όλων των ςυγχωνεύςεων του 

προηγούμενου διαςτόματοσ. 

 Άμεςεσ προςλόψεισ εκπαιδευτικών ώςτε να καλυφθούν τα όδη υπϊρχοντα κενϊ καθώσ 

και αυτϊ που θα προκύψουν από την κορύφωςη τησ πανδημύασ. 

 Προςλόψεισ του αναγκαύου προςωπικού καθαριότητασ, αύξηςη των επιχορηγόςεων για 

την αγορϊ του υγειονομικού υλικού που χρειϊζονται τα ςχολεύα καθώσ και για την 

θϋρμανςη. 

 Προςλόψεισ νοςηλευτών και εφαρμογό προληπτικόσ ιατρικόσ (ιατρικϋσ εξετϊςεισ) ςτισ 

πρωτοβϊθμιεσ δομϋσ υγεύασ δωρεϊν για μαθητϋσ, εκπαιδευτικούσ και γονεύσ. 

 Χορόγηςη αδειών ςτουσ εκπαιδευτικούσ που διαπιςτώνονται θετικού με ταυτόχρονη 

κϊλυψη των κενών. 



 Χορόγηςη αδειών ειδικού ςκοπού ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ γονεύσ-γονεύσ που τα 

παιδιϊ τουσ νοςούν. 

 Αντιμετώπιςη των μορφωτικών ελλειμμϊτων και των ψυχοκοινωνικών προβλημϊτων 

που δημιούργηςε η πανδημύα ςτουσ μαθητϋσ με ςυγκεκριμϋνα μϋτρα (μεύωςη, αναδιϊταξη 

τησ ύλησ κ.α.), κατϊργηςη του μϋτρου των πανελλαδικών εξετϊςεων (PISA) ςτην ΣΤ΄ 

Δημοτικού.  

 Ενύςχυςη του δημόςιου ςυςτόματοσ υγεύασ με προςλόψεισ του αναγκαύου υγειονομικού 

προςωπικού και αύξηςη των ΜΕΘ. 

Το ΔΣ τησ ΔΟΕ, καλεύ όλουσ τουσ ςυναδϋλφουσ να δυναμώςουν τον αγώνα για ουςιαςτικϊ 

μϋτρα υγιεινόσ και διαςφϊλιςησ τησ απρόςκοπτησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ ςτα ςχολεύα. Η 

προςταςύα των μορφωτικών δικαιωμϊτων των παιδιών μασ και τησ υγεύασ μασ εύναι 

αδιαπραγμϊτευτο. 

 Συμμετϋχουμε ςτην ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ μαζύ με τισ υγειονομικϋσ Ομοςπονδύεσ 

και τα ςωματεύα του δημόςιου και ιδιωτικού τομϋα τησ Αττικόσ ςτο Υπουργεύο Υγεύασ, 

την Πϋμπτη 13/1 ςτισ 17:00  

 Προχωρϊμε ςε ςυνϋντευξη τύπου ώςτε να ενημερώςουμε την κοινωνύα για την 

πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινϊ οι εκπαιδευτικού και οι μαθητϋσ. 

 Ζητϊμε ςυνϊντηςη  με την Επιτροπό Λοιμωξιολόγων ώςτε να ϋχουμε πλόρη 

ενημϋρωςη αλλϊ και να παραθϋςουμε και αναλυτικϊ τα ςτοιχεύα για την κατϊςταςη 

που υπϊρχει ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ. 

 Καλούμε τουσ Σ.Ε.Π.Ε. ςε όλη τη χώρα να προχωρόςουν ςε πρωτοβουλύεσ 

(ςυνεντεύξεισ τύπου, παραςτϊςεισ διαμαρτυρύασ ςτισ Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ, 

ενημερώςεισ κ.α.) ώςτε να δυναμώςει η πύεςη για μϋτρα αςφϊλειασ και υγιεινόσ ςτα 

ςχολεύα, να υπεραςπιςτούμε τα εργαςιακϊ μασ δικαιώματα και να ςτηριχθούν τα 

μορφωτικϊ δικαιώματα των μαθητών μασ.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., ςε ςυντονιςμό και με τουσ υπόλοιπουσ φορεύσ τησ εκπαιδευτικόσ 

κοινότητασ θα κλιμακώςει τισ πρωτοβουλύεσ διεκδύκηςησ, τισ αγωνιςτικϋσ κινητοποιόςεισ για την 

υπερϊςπιςη τησ υγεύασ και τησ μόρφωςησ. 

 


