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Ενημερωτικό Δελτίο 
Ενώσεων Γονέων & Κηδεμόνων Αγίας Βαρβάρας – Αιγάλεω -  Κορυδαλλού, 

ΣΕΠΕ Κορυδαλλού – Αγίας Βαρβάρας, 
Β΄ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής , Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά  

Το «πρώτο κουδούνι» της εποχής του Κορωνοϊού   

Την περασμένη Δευτέρα 14.09.2020 άνοιξαν τα σχολεία για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021.  

Το πρώτο κουδούνι για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς με συγκεκριμένα, αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Με την ελπίδα και την ευχή να τα καταφέρουμε σε αυτήν την κρίση. Την υγειονομική κρίση αυτή τη φορά.  Η διαφορά με 

την οικονομική κρίση είναι ότι δεν αρκεί «να κάνουμε την ανάγκη μας φιλότιμο». Αυτή τη φορά πρέπει να είμαστε 

τυπικοί και σχολαστικοί σε κανόνες και αποστάσεις.  

Τα δεδομένα προδίδουν τον κίνδυνο: 

 Μεγάλο μέρος των σχολείων του Κορυδαλλού , της Αγίας Βαρβάρας και του Αιγάλεω ξεκινά τη χρονιά με τμήματα 

που αγγίζουν τους 25 και 27 μαθητές ανά τμήμα (κυρίως στη δευτεροβάθμια και στα νηπιαγωγεία).  

 Υπάρχουν ανεπαρκείς υποδομές για τις αυξημένες ανάγκες. Μικρές αίθουσες σε σχολεία που αντιμετωπίζουν 

και κτηριακά προβλήματα. Εν μέσω πανδημίας, οι Δήμοι, για τη πολυδιαφημισμένη δίχρονη προσχολική αγωγή, 

αντί να φτιάξουν νηπιαγωγεία στριμώχνουν νήπια σε κοντέινερ και προκάτ ή σε αίθουσες που δεν χωράνε 

25 και 27 νήπια! 

 Κυβέρνηση και φορείς δεν φρόντισαν με κατεπείγουσα διαδικασία για δέσμευση δημόσιας περιουσίας και 

για ενοικιάσεις ιδιωτικών χώρων, όπως επίσης και διάθεση κονδυλίων επισκευών των χώρων αυτών.  

  Οι Σχολικές Καθαρίστριες που τώρα τοποθετούνται δεν επαρκούν. Όταν αναλογεί σχεδόν μία 1 

καθαρίστρια για ένα σχολείο, αυτό πρακτικά σημαίνει πως δεν απολυμαίνεται ο χώρος με βάση και τις 

οδηγίες του ΕΟΔΔΥ. Ειδικά στην Αγία Βαρβάρα δεν υπάρχει ούτε καν 1 καθαρίστρια ανά σχολείο. 

 Οι υγειονομικές ανάγκες επιβάλλουν δύο (2) τουλάχιστον Καθαρίστριές σε κάθε σχολική μονάδα, με μόνιμη 

σχέση εργασίας, πλήρους ωραρίου με όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα.  

Από κοινού, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ από Κυβέρνηση, αρμόδιους φορείς και τους Δήμους τα αυτονόητα: 

 Έως δεκαπέντε  (15) μαθητές ανά τμήμα, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  

 Απόκτηση κατάλληλων χώρων ώστε  να αποσυμφορηθούν τα σχολεία. 

 Να πραγματοποιηθούν άμεσα επισκευές στα σχολεία ώστε να διασφαλίζονται οι απαραίτητες αποστάσεις σε 

κάθε τάξη.  

 Πρόσληψη του απαραίτητου αριθμού μόνιμων εκπαιδευτικών για περισσότερα τμήματα με λιγότερους 

μαθητές. Να ξεκινήσει άμεσα η β΄ φάση διορισμών αναπληρωτών διότι το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά 

και οι αναπληρωτές που έχουν ήδη προσληφθεί δεν επαρκούν ώστε να αποσυμφορηθούν - αραιώσουν τα 

τμήματα. 

 Πρόσληψη του απαραίτητου αριθμού μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων, ώστε να 

διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι καθ’ όλη τη διάρκεια καθημερινής λειτουργίας των σχολείων. 

 Μαζικά επαναλαμβανόμενα προληπτικά τεστ Covid19 σε όλα τα σχολεία, δωρεάν με ευθύνη του κράτους. 

Επίσης και τεστ Covid19 σε όλες τις ενδοσχολικές επαφές σε περίπτωση κρούσματος. 

 Δημιουργία Σχολιατρικής Υπηρεσίας (Σχολίατρος)  που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας των 

σχολείων αλλά και τη διαχείριση των κρουσμάτων. 

 Άμεση προμήθεια του απαραίτητου υλικού προστασίας (Μέσα Ατομικής Προστασίας, είδη καθαρισμού, 

αντισηπτικά κ.λ.π.) 

 Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει κάμερα στα σχολεία και on-line μετάδοση των 

μαθημάτων. 

Γονείς και Εκπαιδευτικοί  ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ τίποτα λιγότερο.  

Απαιτούμε τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.  

Διαφορετικά δεν μπορούν να λειτουργούν τα σχολεία. 

Επιτέλους, να αναλάβουν Κυβέρνηση, Υπουργείο και Δήμοι την ΕΥΘΥΝΗ που τους αναλογεί! 


