
Αναστάτωση και προβλήματα κατά την έναρξη των μαθημάτων 

Όλο το προηγούμενο διάστημα πριν το άνοιγμα των σχολείων, σύσσωμοι οι 

Υπουργοί της Κυβέρνησης δήλωναν σίγουροι  σε όλα τα Μ.Μ.Ε. για το πόσο καλά 

προετοιμασμένα θα είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για το πρώτο κουδούνι. Η κοινωνία 

και η εκπαιδευτική κοινότητα καθημερινά ενημερωνόταν πως η έναρξη της 

φετινής σχολικής χρονιάς, "έχει κλειδώσει" για την 7η  Σεπτεμβρίου και ότι θα 

προμηθευτούν εκπαιδευτικοί και μαθητές μάσκες,  μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης για 

όσο διάστημα χρειαστεί. Τελικά η έναρξη των μαθημάτων μετατέθηκε από τις 7 στις 14 

Σεπτεμβρίου, «για να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα από την επιστροφή των 

εκδρομέων και να περιοριστούν οι μετακινήσεις των ασυμπτωματικών 

συμπολιτών μας». Αυτοί που γνωρίζουν κατάλαβαν ότι  το Υπουργείου Εσωτερικών 

και οι Δήμοι, δεν έκαναν  ό,τι χρειάζεται – στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους – για την 

έγκαιρη και εύρυθμη τελικά λειτουργία των σχολείων. Από τη μέριμνα για το απαραίτητο 

προσωπικό καθαριότητας, που στις περισσότερες περιπτώσεις ανέλαβε εργασία μία η 

δύο ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων, μέχρι την εξασφάλιση της αναγκαίας 

απολύμανσης και της διάθεσης όλων των αναλώσιμων υλικών, όπως μάσκες και 

αντισηπτικά κ.α..   

Στις 14/09/2020, αφού δόθηκαν και όπου δόθηκαν απο μία 'μάσκα-κουκούλα' 

αντί για τρεις, δηλώθηκε, μέσω της  Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας για το 

αλαλούμ ότι: «οι αρμόδιες επιτροπές συνέστησαν τις διαστάσεις για τις μάσκες, 

σύμφωνες με τις διεθνείς προδιαγραφές, όμως αυτές αφορούσαν το μέγεθος 

του υφάσματος πριν από τη συρραφή του και όχι το τελικό μέγεθος των δύο 

τύπων μασκών». 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932-619808 
E-mail : oltee.oltee@gmail.com         Facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
Ηλεκτρ. σελ. : http://www.oltee.gr Facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
Αθήνα, 22-9-2020 

Αρ. Δ.Τ.: 11 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
https://www.facebook.com/oltee.oltee/
http://www.oltee.gr/
https://www.facebook.com/groups/oltee/


                                                    αρ. Δ.Τ.: 011/22-09-2020, σελ.2/3 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι τόνισαν το γεγονός ότι στείλαν δείγμα πριν την έναρξη της 

παραγωγής και τους το ενέκρινε (?) ο αρμόδιος φορέας.  

Για άλλη μια φορά χρήματα του Ελληνικού λαού πήγαν πεταμένα, καθώς οι 

μάσκες έχουν υψηλό κόστος, 4,5 Ευρώ ανά μαθητή, είναι μη χρησιμοποιήσιμες, δεν 

εφαρμόζουν σωστά, και δεν προστατεύουν λόγω υπερβολικού μεγέθους. Το ερώτημα 

είναι : Ποιος επωμίστηκε το τελικό κόστος των μασκών; Οι ελληνικές οικογένειες και 

βεβαίως εις διπλούν. Τόσο μέσω του κρατικού προϋπολογισμού με την προμήθεια από 

τους δήμους όσο και από την ίδια τους την τσέπη.  

Επιπλέον από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων διαπιστώνεται 

έκδηλη αναστάτωση, με αποχές και καταλήψεις σε σχολεία, που αντιδρούν στον μεγάλο 

συνωστισμό που σαφώς δημιουργείται στις σχολικές αίθουσες των 25 και πλέον 

μαθητών. Ας μην ψάχνουν άδικα οι υπηρεσίες τους υποκινητές. Υποκινητές είναι τα 

ελλιπή μέτρα προστασίας, που ελήφθησαν κατά την έναρξη των μαθημάτων, ο 

ελλειμματικός συντονισμός και ο χαμένος χρόνος του τελευταίου εξαμήνου, που δεν 

αξιοποιήθηκε επαρκώς. 

Η επιστημονική κοινότητα έχει συμφωνήσει ότι η υποχρεωτική χρήση της μάσκας 

είναι ένα μέτρο προφύλαξης, όμως οι διάφορες αποφάσεις για την τήρηση του 

πρωτοκόλλου και την αντιμετώπιση κρουσμάτων στις σχολικές μονάδες, καθιστούν 

υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές, οι οποίοι χωρίς καμία εκπαίδευση 

και ουσιαστική προετοιμασία, καλούνται να επιτελέσουν ένα πραγματικά δύσκολο και 

εξειδικευμένο έργο. Οφείλουν να ελέγχουν μαθητές που δεν νιώθουν καλά, να φορούν 

ειδικό εξοπλισμό, να βρίσκονται με τους μαθητές σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα 

περιμένουν τους γονείς των μαθητών να παραλάβουν τα παιδιά τους όταν αυτοί 

μπορούν να έρθουν στο σχολείο. Συν τοις άλλοις  εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει την 

ιχνηλάτηση των επαφών του κρούσματος, θα είναι η επαφή με τον ΕΟΔΥ και τους 

γονείς και παράλληλα θα ασκεί το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο του. Αναρωτιόμαστε, 

μπορούν όλα τα παραπάνω να πραγματοποιηθούν; 

Τονίζουμε ότι ένα σημαντικό μέτρο είναι η μείωση των μαθητών ανά τμήμα, 

το οποίο για να γίνει χρειάζονται προσλήψεις εκπαιδευτικών και εξεύρεση νέων 

αιθουσών σε κάποια σχολεία, ακόμη και προσωρινές, ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες 

στις αυλές των σχολείων ενδεχομένως θα ήταν μια εύκαιρη αλλά ενδεδειγμένη λύση. 
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Επιπλέον τα κρούσματα κάθε μέρα αυξάνονται. Δυστυχώς οι φόβοι μας 

επιβεβαιώνονται και ο ιός χτυπά εκπαιδευτικούς, μαθητές, τμήματα και σχολεία. Η 

ευθύνη βαραίνει το σχολείο να αναλάβει τις αποφάσεις για το πώς θα χειριστεί τα 

κρούσματα. Υπάρχουν καταγγελίες συναδέλφων οι οποίοι προσπαθούσαν επίμονα να 

επικοινωνήσουν με τον ΕΟΔΥ για να κάνουν το τεστ μετά από κάποια συμπτώματα και 

όταν βρέθηκαν θετικοί ο ΕΟΔΥ όχι μόνο δεν ανέλαβε να δώσει εντολή για να κάνουν 

όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου το τεστ άμεσα, αλλά θεώρησε ότι δεν είναι στενή 

επαφή ο εκπαιδευτικός που μοιράζεται ένα γραφείο λίγων τετραγωνικών με 30 και πλέον 

συναδέλφους μόνο και μόνο επειδή φορούσαν μάσκα !!!!. 

Ζητούμε 

• Να προσληφθεί σε όλα τα σχολεία εξειδικευμένο προσωπικό για να αναλάβει να 

υλοποιήσει τις εγκυκλίους του Υπουργείου για την αντιμετώπιση κρουσμάτων στα 

σχολεία.  

• Άμεσα τεστ για όλους τους συναδέλφους και τους μαθητές, με προτεραιότητα 

στα σχολεία που εντοπίζονται θετικά κρούσματα. 

• Αναπροσαρμογή της οδηγίας για τις συνεχόμενες ώρες (δίωρα). Οι μαθητές δεν 

αντέχουν με τη μάσκα ειδικά στις επικρατούσες υψηλές θερμοκρασίες και 

επιπρόσθετα οι αίθουσες και τα εργαστήρια δεν αερίζονται ούτε απολυμαίνονται.   

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 


