
 

Κινητοποίηση στις 28-01-2021 

  

 Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των Εκπαιδευτικών την Πέμπτη 28-01-

2021. Υπερασπιζόμαστε τη Δημόσια Παιδεία και Υγεία και καλούμε τα συνδικαλιστικά 

στελέχη να δώσουν το «παρών» σε αυτά, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. 

Καλούμε τα μέλη μας να εκφράσουν την αντίθεσή μας για το νομοσχέδιο 

 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, 

αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».  

Η θέση της ομοσπονδίας μας, όσον αφορά το  ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων 

ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τα τρέχοντα δεδομένα είναι για τις αντίστοιχες ή 

συναφείς του πτυχίου τους Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των 

Πανεπιστημίων, ποσοστό θέσεων το οποίο να ορίζεται σε 20% τουλάχιστον των 

διατιθέμενων σε κάθε Σχολή και Τμήμα. 

 Επιπρόσθετα ζητούμε εφαρμογή όλων των μέτρων ασφαλούς επιστροφής των 

μαθητών και εκπαιδευτικών με:  

• Την επιστροφή των μαθητών των εσπερινών σχολείων να γίνει σε μεταγενέστερο 

χρόνο 

• Τη δια ζώσης ενημέρωση από ειδικούς όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας για τον 

εμβολιασμό και την αντιμετώπιση κρουσμάτων. 

• Διενέργεια δωρεάν τεστ για τον Covid-19, για το σύνολο της εκπαιδευτικής 

κοινότητας μετά από την απαραίτητη συναίνεση. 

• Ένας μαθητής ανά θρανίο στις αίθουσες διδασκαλίας για την τήρηση αποστάσεων. 
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• Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές. 

• Να δεσμευτούν πόροι για την λειτουργία σε άλλα κτίρια, με επιπλέον προσλήψεις 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

• Την κάλυψη όλων των κενών πριν ανοίξουν τα σχολεία. 

• Την πρόσβαση και την διάθεση δωρεάν όλων των αναγκαίων μέσων προφύλαξης 

από τον covid-19 (όπως θερμόμετρο υπερύθρων, αντισηπτικά, μάσκες, γάντια, 

διαχωριστικά κ.α.) σε όλους τους  εμπλεκόμενους στη σχολική μονάδα. 

• Επάρκεια στο προσωπικό καθαριότητας των σχολείων, μετά από ενημέρωση για τον 

ειδικό τρόπο καθαρισμού επιφανειών αιθουσών, εργαστηρίων και κοινόχρηστων 

χώρων. 

 

 

 

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


