
 

 

 

Ξανά στο δρόμο, μαζί με τους μαθητές μας 

Όλοι στο Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 1/10  

Συγκέντρωση στα Προπύλαια 12:00 

Συμμετέχουμε με διευκολυντική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 

στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια 

 

 

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, εκπαιδευτικοί και γονείς, στον αγώνα των 

μαθητών για την υπεράσπιση του δικαιώματος στη μόρφωση και την υγεία. 

Έναν αγώνα δίκαιο και ελπιδοφόρο. Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε 

υγειονομικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις με μέτρα ασφαλείας, με 

υγειονομικό υλικό, με μόνιμους μαζικούς διορισμούς και άμεσες προσλήψεις 

εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, με μόνιμο 

προσωπικό καθαριότητας που θα καλύπτει τις ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας των σχολείων, με περισσότερες αίθουσες ώστε να μην ξεπερνάνε 

τα τμήματα τους 15 μαθητές. 

Τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας της Κυβέρνησης της Ν.Δ. έχουν 

οδηγήσει μέσα σε ελάχιστες μέρες στον, σχεδόν, διπλασιασμό των σχολείων 

που εμφανίζονται κρούσματα. Αντί για ουσιαστική στήριξη του δημόσιου 

σχολείου με άμεσα μέτρα επίλυσης των οξυμένων προβλημάτων απαντά με 

κατασυκοφάντηση, καταστολή και μοίρασμα χρημάτων ξανά στα κανάλια. 

Αντί να προσλάβει εκπαιδευτικούς στέλνει την Αστυνομία, αντί να προσλάβει 

καθαρίστριες στέλνει εισαγγελείς και προχωρά σε διώξεις. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί να βρεθούμε κοντά στους μαθητές μας, να 

στηρίξουμε τον κοινό μας αγώνα απέναντι στην τρομοκρατία που εξαπολύουν. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για να διευκολύνει τη συμμετοχή των συναδέλφων στα 

εκπαιδευτικά-μαθητικά συλλαλητήρια, κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας τις 3 

τελευταίες ώρες του πρωινού προγράμματος. 

 

Απαιτούμε άμεσα: 

Αρ. Πρωτ. 1008 Αθήνα 30/9/2020 

  

Προς 

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



• Μείωση των μαθητών ανά τμήμα, με μέγιστο τους 15 και με ένα μαθητή 

ανά θρανίο έτσι ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις όπως και στους 

άλλους κλειστούς χώρους. Κατάργηση του νόμου Κεραμέως (Ν.4692/2020) που 

αύξησε τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στους 25 από 22 εν μέσω πανδημίας! 

• Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη των ελλείψεων 

στα σχολεία, που προκύπτουν από τις αυξημένες ανάγκες της περιόδου και όχι 

3μηνες συμβάσεις εκπαιδευτικών. Επιπλέον εκπαιδευτικούς στη διάθεση των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που θα καλύπτουν έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες 

σχολεία.  

• Μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, δωρεάν από το κράτος, σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές.  

• Άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε 

εργαζόμενο στο σχολείο ή σε μαθητή. 

• Αύξηση του προσωπικού καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας, ώστε 

να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων καθ’ όλη τη 

διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. 

 

 

Συμμετέχουμε μαζικά μαζί με τους μαθητές μας 

στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια την Πέμπτη 1/10! 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  κηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας 11:00 με 14:00! 

 

 

Από τη Δ.Ο.Ε.  


