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Επιτελικό μπάχαλο, αναλγησία και ανικανότητα του ΥΠΑΙΘ!
Αδιαφορώντας για τις εκκλήσεις πολλών ειδικών επιστημόνων που ζητούσαν να μην
ανοίξουν τα σχολεία και απαξιώνοντας πλήρως όλες τις προτάσεις της εκπαιδευτικής
κοινότητας για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων, το ΥΠΑΙΘ αποφάσισε να
ανοίξει τα σχολεία χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο. Διατηρούν το αντιεπιστημονικό
πρωτόκολλο του 50%+1, διατηρούν τον συνωστισμό στις σχολικές τάξεις και τα
σχολικά λεωφορεία, δεν λαμβάνουν καμία μέριμνα για τους/τις εκπαιδευτικούς που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δεν προμηθεύουν καν με μάσκες και αντισηπτικά την
εκπαιδευτική κοινότητα. Το μοναδικό «μέτρο» που ανακοίνωσαν είναι η χορήγηση
για την πρώτη και μόνο εβδομάδα ενός επιπλέον σελφ τεστ.
Ακόμα κι αυτό όμως το ανεπαρκέστατο μέτρο δεν είναι ικανοί να υλοποιήσουν.
Χιλιάδες γονείς και εκπαιδευτικοί στήθηκαν στις ουρές των φαρμακείων για
ώρες για να διαπιστώσουν ότι δεν υπήρχαν αρκετά διαθέσιμα τεστ, με
αποτέλεσμα να μην τα προμηθευτούν. Το ΥΠΑΙΘ δεν κατάφερε ούτε να
εξασφαλίσει τα απαραίτητα σελφ τεστ για την εκπαιδευτική κοινότητα. Και αντί να
κινηθούν άμεσα για να διορθωθεί αυτό ή να ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους αφού
δεν μπορούν να τις υλοποιήσουν, βρήκαν πάλι την γνωστή λύση: «να το πάρουν
στις πλάτες τους οι εκπαιδευτικοί»!
Κατόπιν εντολής του Γ.Γ. του υπουργείου Α. Κοπτσή, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
καλούν διευθυντές και διευθύντριες σχολείων αφενός να αναλάβουν μόνοι/ες τους τις
διαδικασίες προμήθειας των τεστ που δεν διεκπεραίωσε το ΥΠΑΙΘ, καταπατώντας τα
εργασιακά τους δικαιώματα και αφετέρου να παρατυπήσουν, επιτρέποντας σε
μαθητές/τριες χωρίς αρνητικό τεστ να προσέλθουν στο σχολείο για να παραλάβουν
τεστ από το απόθεμα του σχολείου, αν υπάρχει. Αν τα παιδιά αυτά νοσούν, θα έχουν
μπει ήδη στο σχολικό λεωφορείο και θα έχουν πλησιάσει συμμαθητές/τριες τους και
εκπαιδευτικούς στο προαύλιο, με αποτέλεσμα να αρχίσει η μετάδοση πριν καν
ανοίξουν τα σχολεία.
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το σελφ τεστ γίνεται υπό την επίβλεψη και την
ευθύνη των γονέων. Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και δεν
μπορούμε σε καμία περίπτωση να προβούμε σε ιατρικές πράξεις. Επομένως, το
ΥΠΑΙΘ λέει ουσιαστικά να κάνουν τα παιδιά μόνα τους τα τεστ στο δρόμο και στη
συνέχεια να δηλωθούν από το σχολείο στο edupass. Δεν γνωρίζει η πολιτική ηγεσία
του ΥΠΑΙΘ ότι χρειάζονται κωδικοί taxisnet του γονέα για τη δήλωση στο edupass

και αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; Τι θα γίνει με τα παιδιά που θα
βγαίνουν θετικά τα τεστ τους; Με ποια διαδικασία θα επιστρέψουν στο σπίτι, ειδικά
αν μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία, τα οποία δεν εκτελούν δρομολόγια
επιστροφής; Πως θα καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν από εκπαιδευτικούς που
νοσούν; Καμία απάντηση, καμία πρόβλεψη από το ΥΠΑΙΘ.
Για άλλη μία φορά οι εκπαιδευτικοί καλούνται με ανυπόγραφες και παράτυπες
«οδηγίες» να καλύψουν την ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ,
που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η επικοινωνιακή φούσκα μίας κατ’
επίφαση κανονικότητας! Αφού το ΥΠΑΙΘ δεν είχε προετοιμαστεί καθόλου για το
ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, θα μπορούσε να δώσει μία μικρή παράταση των
διακοπών, όπως συνέστησαν και πολλοί ειδικοί.

Το θεμελιώδες και Συνταγματικό ανθρώπινο δικαίωμα για την προστασία της υγείας,
είναι αδιαπραγμάτευτο! Το Υπουργείο Παιδείας και η εμμονή τους για το άνοιγμα
των σχολείων χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο και στοιχειώδη οργάνωση τους
καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους για ότι συμβεί από αύριο!
Μας θεωρούν αναλώσιμους/ες!
Καλούμε όλους και όλες τους/τις συναδέλφους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
της ΟΛΜΕ τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου στις 13.30 μμ στο ΥΠΑΙΘ για να
απαιτήσουμε τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των
σχολείων! Για το λόγο αυτό έχουμε κηρύξει 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας
12.00 – 14.00.

