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Τα σχολεία ανοίγουν στις 14 Σεπτέμβρη. Είναι όλα έτοιμα για το άνοιγμα των σχολείων; 

Επικοινωνήσαμε ως Β ΕΛΜΕ Πειραιά με τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου 

Κορυδαλλού και επιβεβαιώσαμε δυστυχώς ότι το “ασφαλές άνοιγμα των σχολείων” είναι μια 

επικοινωνιακή φούσκα του Υπουργείου Παιδείας. 

Αποδομώντας τα ψέματα και τις παλινωδίες του Υπουργείου καθώς και την ολιγωρία της 

Δημοτικής αρχής εντοπίσαμε τα εξής: 

1. Διαγνωστικά τεστ: Τα σχολεία ξεκινάνε χωρίς διαγνωστικά τεστ. Βέβαια υπάρχουν 

κρούσματα. Στην Καλλιθέα, στο Περιστέρι, στην Κρήτη, στα Τρίκαλα και στον Κορυδαλλό! 

Σε παιδικό σταθμό. Μας οδηγούν σε “ανοσία της αγέλης”. 

2. Αριθμός μαθητών: Δυστυχώς ξεκινάνε τα σχολεία με 25 μαθητές ανά τμήμα, με 2 μαθητές 

ανά θρανίο. Η υποχρεωτικότητα της μάσκας (οι μάσκες δεν έχουν φτάσει ακόμη στα σχολεία) 

δεν προστατεύει αν δεν τηρούνται οι κοινωνικές αποστάσεις. Χειρότερα από το Μάιο. Οι 

στατιστικές αλχημείες της Υπουργού δεν έπεισαν κανέναν! 

3. Καθαριότητα: Οι συμβάσεις του προσωπικού καθαριότητας δεν έχουν ακόμη υπογραφεί. Οι 

καθαρίστριες (χωρίς να πληρωθούν για το διάστημα αυτό!) ήρθαν στα σχολεία και εργάζονται. 

Ωστόσο όπως επισημαίνουν οι Διευθυντές των σχολείων δεν επαρκούν για την καθαριότητα 

των σχολείων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός. 

Τουλάχιστον δύο καθαρίστριες σε κάθε σχολείο. Ο Δήμος πρέπει να απαιτήσει αύξηση της 

χρηματοδότησης. 

4. Υγειονομικό υλικό – υλικά καθαριότητας: Παρά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου δεν έχει 

έρθει τίποτα (και ούτε πρόκειται όπως ενημερωθήκαμε) εκτός από τις 3 υφασμάτινες μάσκες 

που και αυτές θα διατεθούν με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών. Για το Υπουργείο 

Παιδείας ήταν “προσωπικό εργαλείο”. Στην ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε σήμερα η ευθύνη για 

προμήθεια πέφτει στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και στη σχολική επιτροπή βέβαια 

με τα χρήματα της τακτικής επιχορήγησης! 

5. Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών μονάδων: Ο Δήμος κάθε χρόνο εισπράττει ένα ποσόν 

γύρω στις 160.000 με 190.000 ευρώ για επισκευές και συντηρήσεις των σχολείων. Φέτος για 

πρώτη φορά σύμφωνα με μαρτυρίες των Διευθυντών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο 

Δήμος δεν έκανε καμία συντήρηση στα περισσότερα σχολεία της δευτεροβάθμιας  παρόλο 

που είχαν κατ’ επανάληψη στείλει σχετικά έγγραφα. Τα μόνα σχολεία που επισκευάστηκαν 

ήταν το 2ο Γυμνάσιο και το 3ο ΓΕΛ. 

6. Live μαθήματα δύο «ταχυτήτων»-Προσλήψεις αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας:  

Την Τετάρτη 9/9 στη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς συντάκτες η Υπουργός Παιδείας 

Νίκη Κεραμέως επαναφέρει το θέμα της απευθείας μετάδοσης του μαθήματος από την τάξη 

για τους μαθητές που θα παραμένουν σπίτι για ειδικούς λόγους υγείας, και ανακοινώνει τη 

δημιουργία ειδικών τμημάτων απευθείας μετάδοσης μαθημάτων. Σε αυτά τα τμήματα θα 

απασχολούνται οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στο σπίτι τους με άδεια και θα 

προσλαμβάνονται και αναπληρωτές με τρίμηνες συμβάσεις. 

Είναι η πρώτη φορά που προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με συμβάσεις 

τρίμηνης διάρκειας! οδηγώντας σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και 

εντείνοντας την ανασφάλεια των συναδέλφων. 

7. Οδηγίες ΕΟΔΥ – ΚΥΑ : Οι μαθητές που δεν θα φορούν μάσκα θα παίρνουν απουσία και θα 



παραμένουν σε ένα ειδικό χώρο μέχρι να τους παραλάβουν οι γονείς τους. Μάλλον δεν έχουν 

καταλάβει ότι στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι! Ορίζεται ένας 

εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος Covid 19 ο οποίος θα επιμορφώσει! τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς. Ίσως δεν έχει κατανοήσει το Υπουργείο ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

υγειονομικοί. Ρίχνοντας τις ευθύνες στις πλάτες των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών 

αποποιούνται τις δικές τους ευθύνες. Ούτε προστατεύουν τους εκπαιδευτικούς από 

παράλογες απαιτήσεις των γονέων ενδεχομένως και καταγγελίες από εκείνους που είναι 

αντίθετοι στη χρήση μάσκας!. 

 

Χάθηκαν τόσοι μήνες χωρίς σχέδιο και προετοιμασία και τώρα τρεις μέρες πριν το άνοιγμα των 

σχολείων, με αποφάσεις της τελευταίας στιγμής προσπαθούν να πείσουν εκπαιδευτικούς και γονείς 

ότι όλα είναι έτοιμα! Έστω και τώρα ζητάμε: 

• Εκτεταμένα δωρεάν διαγνωστικά τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 

• Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έως 15 μαθητές/ένας μαθητής ανά θρανίο 

• Προσλήψεις εκπαιδευτικών 

• Πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας 

• Έκτακτη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών 

• Υγειονομικούς στα σχολεία να αναλάβουν την ευθύνη των κρουσμάτων 

• Νομική προστασία Διευθυντών και εκπαιδευτικών απέναντι σε αντιδράσεις των γονέων 

• Επιμόρφωση και εξασφάλιση δωρεάν υλικοτεχνικού εξοπλισμού για εκπαιδευτικούς και 

μαθητές που θα πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

• Κατάργηση κάθε διάταξης που επιτρέπει κάμερα στα σχολεία και ζωντανή αναμετάδοση του 

μαθήματος. 
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