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ΝΟΕΜΒΡΗ 2020 ΣΤΙΣ 6 ΜΜ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ!!
Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ και η Επιτροπή
Σχολικών Καθαριστριών Αθήνας, μετά από κοινή σύσκεψη των Διοικητικών
τους Συμβουλίων στις 18/10/20 για την εκρηκτική κατάσταση στους παιδικούς
σταθμούς και στα σχολεία, απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην
συγκέντρωση στις 3 του Νοέμβρη στις 6 το απόγευμα στη
πλατεία
Κλαυθμώνος.
Η πανδημία, ανέδειξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις τεράστιες ελλείψεις που
διαχρονικά, με ευθύνη των κυβερνήσεων και των δημοτικών αρχών υπήρξαν τόσο
στις κοινωνικές δομές των δήμων, όπως Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Υπηρεσίες,
αλλά και στα σχολεία όλων των βαθμίδων.
Πρόκειται για μια πολιτική που λογαριάζει με τη λογική του “κόστους” τις σύγχρονες
ανάγκες των παιδιών στην προσχολική αγωγή και φροντίδα, στη μόρφωση,
διαμορφώνοντας σήμερα μια εκρηκτική κατάσταση που χαρακτηρίζεται:

Από τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, όλων των
ειδικοτήτων(παιδαγωγικό,
υγειονομικό,
προσωπικό
καθαριότητας,κ.α),
διαμορφώνοντας σήμερα μια εκρηκτική κατάσταση τόσο για τους εργαζόμενους, όσο
και για τα παιδιά μας στα σχολεία και στους Παιδικούς Σταθμούς.

Από σοβαρότατες ελλείψεις κατάλληλων υποδομών σε ότι αφορά τα
σχολικά κτίρια και τα κτίρια που στεγάζονται οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, με
αποτέλεσμα ακόμη και σε συνθήκες πανδημίας, βρέφη, παιδιά και εργαζόμενοι να
στοιβάζονται σε υπεράριθμα τμήματα, χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων
αποστάσεων, με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, κάνοντας ανεφάρμοστους στην
πράξη, τους κανόνες λειτουργίας των σχολείων και των δημοτικών παιδικών
σταθμών, σε σχέση με τον προαυλισμό, τη φύλαξη, το ολοήμερο σχολείο, τη
διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΟΔΥ.

Από την ανυπαρξία των απαιτούμενων ειδικών Μέσων Ατομικής
Προστασίας , λόγω COVID-19, ιδιαίτερα για το προσωπικό στην καθαριότητα των
παιδικών σταθμών και των σχολικών κτιρίων, όσο και για το παιδαγωγικό
προσωπικό, έτσι όπως αυτά ορίζονται για την τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων, για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και ιδιαίτερα σε χώρους
όπως τα σχολεία και οι παιδικοί Σταθμοί, όπου συγχρωτίζεται μεγάλος αριθμός
μαθητών παιδιών, εκπαιδευτικών και παιδαγωγικού προσωπικού. Στην
πραγματικότητα σήμερα σχεδόν στο σύνολό τους οι καθαρίστριες στα σχολικά κτίρια
και τους παιδικούς σταθμούς, καλούνται να εργαστούν στις δεδομένες συνθήκες,

χωρίς μέσα ατομικής προστασίας μιας χρήσης, καθαρίζοντας με τα δικά τους ρούχα
από τις τουαλέτες μέχρι τις σχολικές αίθουσες, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους
τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και για τα παιδιά μας, ενώ και όπου
αυτά έχουν δοθεί είναι ανεπαρκώς και κάτω από την πίεση των σωματείων, δεν
υπάρχει καμία εκπαίδευση από τους ιατρούς εργασίας για τον σωστό τρόπο χρήσης
τους.
Για την σημερινή κατάσταση ευθύνες έχουν οι δημοτικές αρχές, που στηρίζουν την
πολιτική της υποχρηματοδότησης από το κράτος των υπηρεσιών και την
εμπορευματοποίησή τους. Η λειτουργία ακόμη και τόσο ευαίσθητων υπηρεσιών των
δήμων, όπως οι παιδικοί σταθμοί και η καθαριότητα των σχολικών κτιρίων, διέπεται
από ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, αποτελεί προτεραιότητα η μείωση του
κόστους λειτουργίας των δομών σε βάρος της ασφάλειας και της υγείας των παιδιών
μας. Σειρά δημοτικών αρχών, ακόμη και στις υπάρχουσες έκτακτες συνθήκες,
έφθασαν στο σημείο να απολύσουν εργαζόμενες μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ
στους παιδικούς σταθμούς.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:









Μείωση της αναλογίας παιδιών και παιδαγωγών στους παιδικούς
σταθμούς και τη δημιουργία ολιγομελών τμημάτων για την αποφυγή του
συγχρωτισμού στην τάξη, το παιχνίδι, την σίτιση, τον ύπνο, και τις δραστηριότητες
στην αυλή.
Προσλήψεις
όλου του αναγκαίου παιδαγωγικού και βοηθητικού
προσωπικού, με μόνιμη και σταθερή δουλειά, ώστε να διασφαλίζονται οι
απαιτούμενοι όροι υγιεινής για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου,
Καμία απόλυση συμβασιούχων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ,
Διενέργεια προληπτικών διαγνωστικών τεστ με ευθύνη της κυβέρνησης
και προσλήψεις παιδιάτρων σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και ιατρών εργασίας,
ενταγμένων στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των Σχολικών Καθαριστριών, οι
οποίες εργάζονται με καθεστώς εργασιακής ομηρίας και επιπλέον προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτούμενοι όροι υγιεινής και
ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Χορήγηση με επάρκεια όλων των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής
Προστασίας,για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολικών κτιρίων και των
παιδικών σταθμών, καθώς και του παιδαγωγικού προσωπικού, όρος αναγκαίος για
τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, οι εργαζόμενοι στους δήμους και οι γονείς των λαϊκών
οικογενειών, απαιτώντας από την κυβέρνηση, τη λήψη εδώ και τώρα όλων των
αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας των παιδιών μας και των
εργαζομένων,με βάση τις ανάγκες μας.
ΌΛΟΙ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΗ
2020 ΣΤΙΣ 6 ΜΜ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
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