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ΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ!

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται χωρίς η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ να
λάβουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την διασφάλιση της λειτουργίας της δημόσιας
εκπαίδευσης εν μέσω του 4ου κύματος της πανδημίας.
•
Δεν υπάρχει καμιά μείωση του αριθμού μαθητών-τριών ανά τμήμα ενώ δεν γίνεται καν
πρόβλεψη για διαχωρισμό έστω στα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος που
συγχρωτίζονται μαθητές διαφορετικών τμημάτων και ενώ διαθέσιμες αίθουσες υπάρχουν!
•
Δεν έχουν καλυφθεί με επιπλέον προσωπικό καθαριότητας πλήρους ωραρίου όλες οι
σχολικές μονάδες ούτε με άλλο βοηθητικό προσωπικό (νοσηλευτές, υπηρεσίες ιχνηλάτησης).
•
Δεν υπάρχει κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση των κενών και προβλημάτων που
υπάρχουν στα παιδιά ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης τηλεκπαίδευσης και του
μακροχρόνιου κλεισίματος των σχολείων.
•
Τα κενά στα σχολεία είναι μεγάλα καθώς οι 11.700 διορισμοί αλλά και η Α φάση
προσλήψεων των αναπληρωτών/τριων δεν αρκούν και θα καλύψουν μέρος μόνο των
πραγματικών αναγκών. Η προσπάθεια για περικοπές με κάθε τρόπο είναι φανερή από το
υπουργείο και τις δημόσιες και ανεπίσημες εντολές του. Στην περιοχή μας παραμένουν πολλές
δεκάδες κενά εκπαιδευτικών που πρέπει να καλυφθούν έως την 13 η/9/2021 αλλιώς θα μιλάμε
για χιλιάδες διδακτικές ώρες χαμένες την εβδομάδα.

Βρισκόμαστε μπροστά στην ίδια πολιτική που αρνείται πεισματικά να ενισχύσει
ουσιαστικά και ολόπλευρα το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αφήνοντας την υγεία του λαού
εκτεθειμένη για δεύτερη συνεχή χρονιά απέναντι στην πανδημία. Η συνέχιση της πολιτικής
αυτής φέρνει με βεβαιότητα νέα περιοριστικά μέτρα και λουκέτα σε σχολεία.
Αντί της ουσιαστικής λήψης όλου του αναγκαίου φάσματος των μέτρων η
χρησιμοποιεί την αναγκαιότητα του εμβολιασμού ως εργαλείο διαχωρισμού των
εργαζόμενων ανοίγοντας άλλον έναν ακόμα δρόμο για την καταστρατήγηση των εργασιακών
δικαιωμάτων με απειλές, υποχρεωτικότητες, αναστολές, στέρηση μισθού. Τραγικό παρεπόμενο
των προηγουμένων θα είναι οι προσλήψεις «τριμηνιτών» συναδέλφων μιας από τις χειρότερες
μορφές ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση.
Ως συλλογικότητα του ανεξάρτητου ταξικού συνδικαλισμού μας είμαστε απολύτως
ξεκάθαροι πως τα εμβόλια είναι αποδεδειγμένα επίτευγμα της επιστήμης για την μείωση και
την εξάλειψη των λοιμωδών νοσημάτων. Το εμβόλιο είναι όπλο στα χέρια μας για την
αντιμετώπιση της πανδημίας σε συνδυασμό με όλα τα άλλα μέτρα πρόληψης και την ανάγκη
ύπαρξης ενός αποκλειστικά δημόσιου και απολύτως δωρεάν, πλήρως αναπτυγμένου,
στελεχωμένου και εξοπλισμένου δημόσιου συστήματος υγείας σε όλα τα επίπεδα.
Αντίθετα η κυβέρνηση με τις νομοθετικές διατάξεις για την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού επιχειρεί όχι να πείσει για την αναγκαιότητά του αλλά να ενισχύσει τη λογική της
ατομικής ευθύνης, να κουκουλώσει τις εγκληματικές της ευθύνες για την προκλητική έλλειψη
μέτρων προστασίας, την απαράδεκτη κατάσταση του επικίνδυνα υποστελεχωμένου δημόσιου
τομέα της υγείας, της σχεδόν ανύπαρκτης δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την
έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης σχετικά με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς, τις αντιφατικές
τοποθετήσεις και μέτρα που μας αφήνουν εκτεθειμένους όλους.
Στην εκπαίδευση από τη νέα σχολική χρονιά η κυβέρνηση
•

Απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς είτε να είναι εμβολιασμένοι ή να διενεργούν με δική
τους ευθύνη και κόστος δύο εργαστηριακά test την εβδομάδα αλλιώς θα βρεθούν αντιμέτωποι
με την αναστολή εργασίας, την περικοπή του μισθού (όπως προβλέπεται στο ν.4821/2021
άρθρο 11 παράγραφος 8) Ενώ μέχρι τον Ιούνιο τα self test ήταν επαρκή και χορηγούνταν δωρεάν
τώρα δέχεται μόνο rapid test & PCR που πρέπει να πληρωθούν απαρέγκλιτα σε ιδιωτικά ιατρικά
κέντρα αποκλείοντας την πρόσβαση για έλεγχο σε δημόσιες δωρεάν δομές!! Την ίδια στιγμή για
τους ανεμβολίαστους μαθητές-τρίες τα self test παραμένουν επαρκή…
•

Μεταθέτει έτσι την υποχρέωση για έλεγχο στους ίδιους καθώς οι δυο εργαστηριακοί
διαγνωστικοί έλεγχοι που πλέον απαιτούνται, βαραίνουν οικονομικά αποκλειστικά τους
εργαζόμενους μειώνοντας αυθαίρετα το εισόδημα κάθε εργαζομένου και της οικογένειας του.
•

Καταργεί την υποχρέωση για διενέργεια εβδομαδιαίων τεστ σε εμβολιασμένους ή
αυτούς που έχουν αναρρώσει από νόσο COVID-19 τους προηγούμενους 6 μήνες, ενώ είναι
γνωστό ότι τα εμβόλια μειώνουν μεν δραστικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης Covid-19 και τον
κίνδυνο διασποράς αλλά δεν τον εξαλείφουν.
Τα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση δεν στοχεύουν στην αντιμετώπιση της
πανδημίας και την προάσπιση της υγείας αλλά την συγκάλυψη των εγκληματικών ευθυνών της,
την καταστρατήγηση του δικαιώματος στην εργασία, την πειθάρχηση-υποταγή και την αυστηρή
τιμωρία όσων δεν εμβολιάζονται.
Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα νέο αυταρχικό τοπίο που
κάθε «έκτακτη» συνθήκη θα αξιοποιείται ως εργαλείο για απολύσεις. Το εκπαιδευτικό κίνημα

δεν πρέπει και δε μπορεί να αποδεχθεί μια τέτοια αυταρχική πολιτική που φορτώνει στις πλάτες
των εκπαιδευτικών τις ευθύνες της κυβέρνησης.
Η πολιτική της υποχρεωτικότητας, της εξαγοράς-πειθάρχησης της νέας γενιάς έναντι 150€,
της στοχοποίησης των νέων στις πλατείες και των ανεμβολίαστων αξιοποιεί την αναγκαιότητα
του εμβολιασμού για να καλλιεργήσει «τον κοινωνικό αυτοματισμό», να στοχοποιήσει και να
διαχωρίσει τους εκπαιδευτικούς που έχουν δώσει μάχη αυτούς τους 18 μήνες πανδημίας για
να κρατήσουν ζωντανή την εκπαίδευση.
Αδιαφορεί να ενημερώσει πλήρως και αναλυτικά ώστε να πειστεί και ο πιο δύσπιστος ενώ
αδιαφορεί ακόμα και για την έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου σε ανθρώπους με ιατρικό ιστορικό
για την πραγματοποίηση ή όχι του εμβολίου για ιατρικούς λόγους. Συνέχεια και αποτέλεσμα της
ανυπαρξίας πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας για όλους.
Απαιτούμε:
•

Μαζικά επαναλαμβανόμενα και δωρεάν τεστ με την ευθύνη του ΕΟΔΥ σε όλα τα σχολεία
για μαθητές και εκπαιδευτικούς ή πλήρους κάλυψής τους από τα ασφαλιστικά ταμεία.
•

15 παιδιά στις αίθουσες – προσλήψεις εκπαιδευτικών και μονιμοποίηση όλων των
αναπληρωτών-τριών για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες – μόνιμο πλήρους ωραρίου προσωπικό
στην καθαριότητα των σχολείων εδώ και τώρα!
•

Ενισχυμένα μέτρα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης. αναδιάταξη – μείωση της ύλης για την
στήριξη των μαθητών και την κάλυψη των κενών και των ψυχοσυναισθηματικών προβλημάτων
των μαθητών από την τηλεεκπαίδευση.
•

Πραγματική και ουσιαστική ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας (προσλήψεις μονιμοποίηση συμβασιούχων, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, των νοσοκομείων,
αύξηση των ΜΕΘ, επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας κλπ)
•

Αυξημένα δρομολόγια μαθητών με μειωμένη πληρότητα, δωρεάν χορήγηση όλου του
αναγκαίου προστατευτικού εξοπλισμού υψηλής ποιότητας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς!
•

Να παρθεί πίσω το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τους
εκπαιδευτικούς και τους άλλους εργαζόμενους. Καμία αναστολή εργασίας – απόλυση. Καμία
επιβάρυνση για διεξαγωγή αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Κανένας διαχωρισμός.

Ο εμβολιασμός είναι δικαίωμα και ανάγκη όχι πεδίο ποινικοποίησης και αυταρχισμού

Ανοιχτά και ασφαλή σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς!
Σημειώνουμε πως ανάλογη πρόταση απόφασης καταθέσαμε στο ΔΣ του Συλλόγου μας την
Τετάρτη 1/9 το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση λόγω ολοκληρωτικής
απουσίας και μη απάντησης της ΔΑΚΕ στην πρότασή μας για συνεδρίαση από τις 23/8.
1/9 Η πλειοψηφία του ΔΣ του Συλλόγου (ΔΑΚΕ – ΔΗΣΥ) καταψήφισε την πρότασή μας και
αποφάσισε να αναμένει την απόφαση της ΔΟΕ που τελικά δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα
ψηφισμένη στη ΔΟΕ από τις ίδιες παρατάξεις με «λειασμένη» γλώσσα και αποφεύγοντας να πει
όλα πράγματα με το όνομά τους. Ειδικότερα ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥ αποφεύγουν να αναφερθεί
(κάνοντας μάλιστα πως δεν ξέρουν!) οποιαδήποτε αναφορά στις νομοθετημένες εκβιαστικές
ποινές σε βάρος εκπαιδευτικών που οδηγούν σε στέρηση μισθού και αναστολή εργασίας. Για
διευκόλυνσή τους παραθέτουμε ξανά το νόμο ν.4821/2021 άρθρο 11 παράγραφος 8 Άσχετοι ή
βαστάζοι της επικίνδυνης κυβερνητικής πολιτικής;;

