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Κπξία Τπνπξγέ
Κπξία Τθππνπξγέ
Ζ ΠΟΤΠ επηθνηλσλεί καδί ζαο γηα ηελ αλάιεςε ησλ απηνλόεησλ θαη νθεηιόκελσλ
ελεξγεηώλ γηα ηελ απνηξνπή θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο
ηνπ θνξσλντνύ covid-19 θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάδνζήο ηνπ, εηδηθά γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο
Τπεξεζίεο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, αιιά θαη γηα ην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ησλ
επνπηεπόκελσλ θνξέσλ πνπ αλήθνπλ ζηε δύλακε ηεο Οκνζπνλδίαο καο, γηα ηνπο νπνίνπο
επηδεηθλύεηαη δηαρξνληθά κία ζθαλδαιώδεο αγλόεζε θαη αδηαθνξία.
1. Οη Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο εδώ θαη βδνκάδεο δέρνληαη θαζεκεξηλά,επηπιένλ ησλ
ηαθηηθώλ επηζθεπηώλ, εθαηνληάδεο πνιίηεο, πνπ ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ζην
πιαίζην ησλ πξνθεξύμεσλ ηνπ ΑΔΠ γηα κόληκνπο δηνξηζκνύο εθπαηδεπηηθώλ.
Δίλαη πξνθαλέο όηη ζε ζπλζήθεο έμαξζεο ηεο επηδεκίαο ηνπ covid-19, o θαζεκεξηλόο
ζπγρξσηηζκόο κε πιήζνο θόζκνπ εγθπκνλεί θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδόκελσλ,
ησλ εμππεξεηνύκελσλ πνιηηώλ θαη ην θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ.
Γπζηπρώο επεηδή νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο έρνπλ κείλεη
σο ακαλάηη ζηηο αηξεηέο Πεξηθέξεηεο, παξά ηηο πξνζπάζεηέο καο γηα επηζηξνθή ηνπο ζην
Τπνπξγείν Παηδείαο, κεηά ηελ επάλνδν ησλ ππεξεζηώλ καο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο
από ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ην 2002, δελ ππάξρεη θακία πξόλνηα νύηε γηα κέηξα
αηνκηθήο πγηεηλήο, όπσο ηα αληηζεπηηθά, νύηε γηα ηελ απνιύκαλζε ησλ ρώξσλ αιιά θαη
ηελ ζρνιαζηηθή ηνπο θαζαξηόηεηα, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, δε, δελ παξέρεηαη θακία
ππεξεζία θαζαξηόηεηαο.
Όλα ηα παπαπάνυ δημιοςπγούν ένα εκπηκηικό μείγμα επιβάπςνζηρ ηόζο ηυν
ςπαλλήλυν όζο και ηυν σώπυν, με πποθανή άμεζο κίνδςνο ηόζο ηηρ ςγείαρ ηυν
ζςναδέλθυν όζο και ηηρ διαζποπάρ ηος ιού.
αο θαινύκε άκεζα λα αλαιάβεηε πξσηνβνπιία έλαληη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ώζηε νη
Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο, πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ζηέγαζεο ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο θαη
θάιπςεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνπο αλαγθώλ, λα εμαζθαιίζνπλ επεηγόλησο ηελ απολύμανζη ησλ
ρώξσλ, ηε ζςζηημαηική καθαπιόηηηά ηνπο θαη ηελ ππομήθεια όλυν ηυν πποβλεπόμενυν
μέζυν αηομικήρ ςγιεινήρ.

2.

Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ιεθζεί άκεζα εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ
ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο ομάδερ ςτηλού κινδύνος ή έρνπλ ηελ
απνθιεηζηηθή θξνληίδα αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο (καθξνρξόληα
άξξσζηνη, ειηθησκέλνη), ώζηε λα ππάξμεη αλάινγε αληηκεηώπηζή ηνπο κε ηνπο γνλείο
ππαιιήινπο, κε πξόβιεςε γηα πεξαηηέξσ δηεπθνιύλζεηο.

3. Ζ εμ αληηθεηκέλνπ κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνύ απηήλ ηελ πεξίνδν, είηε ιόγσ
λόζνπ είηε ιόγσ ρξήζεο ηεο άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ, επηβάιιεη ηελ αναζηολή όλυν
ηυν πποθεζμιών γηα δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο κε επείγνληνο ραξαθηήξα (π.ρ.
θαηαρώξηζε δηθαηνινγεηηθώλ ππνςήθησλ γηα δηνξηζκό).
4. Δίλαη απαξαίηεηνο ν άκεζνο αλαζρεδηαζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ
εθπαίδεπζεο θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνύ,
όπσο:
 Γελίθεπζε ηεο εμ απνζηάζεσο ζπλαιιαγήο ησλ ελδηαθεξόκελσλ κε ηηο ππεξεζίεο
δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ κέζσ ειεθηξνληθήο
επηθνηλσλίαο, ώζηε λα πεξηνξηζηεί ζηνλ ειάρηζην βαζκό ε απαίηεζε θπζηθήο παξνπζίαο
ηνπο.
 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
ππεξεζηώλ θαη θάιπςε ησλ αλαγθαίνπ αξηζκνύ κε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, ειαζηηθό
σξάξην θαη δπλαηόηεηα εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο, ε νπνία ζα πινπνηείηαη ζε
αληηθείκελα ζπκβαηά ζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζία, όζν ηζρύνπλ ηα θαηεπείγνληα κέηξα.
 Αλαβνιή ηεο πιεξσκήο Μαξηίνπ ησλ αλαπιεξσηώλ ΔΠΑ κέζσ ΔΑΠ θαη γηα όζν είλαη
απαξαίηεην λα πινπνηείηαη κε ην ηζρύνλ ζύζηεκα.
5. Δίλαη απαξαίηεην ζε θνξείο καο όπσο ηα ΓΑΚ θαη νη Γεκόζηεο Βηβιηνζήθεο λα θιείζνπλ
ηα αλαγλσζηήξηα, όπσο έγηλε ζήκεξα κε ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ή λα αλαζηαιεί ε
πξνζέιεπζε θνηλνύ όπσο έγηλε ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ. Δπίζεο λα εμεηαζηνύλ νη πεξηπηώζεηο
όπσο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ ΓΑΚ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε 1-2 ππαιιήινπο θαη απηνί ζα
ιάβνπλ ηελ άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ.
Με αθοπμή ηη σθεζινή ππάξη νομοθεηικού πεπιεσομένος (ΦΕΚ 55Α΄/11-03-2020), ζαρ
καλούμε για ηιρ άμεζερ οθειλόμενερ ενέπγειερ ζαρ για όλα ηα ανυηέπυ.
Δπεηδή νη κέξεο είλαη θξίζηκεο θαη όινη ζα θξηζνύκε από ηελ δπλαηόηεηα ηεο άκεζεο
αληίδξαζεο καο, ηεο πξόιεςεο θαη ηεο δπλαηόηεηαο εύξεζεο ιύζεσλ ζαο θαινύκε γηα ηηο
άκεζεο ελέξγεηεο ζαο.
Ζ ΠΟΤΠ είλαη έηνηκε λα παξάζρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη ζηήξημε.
Οη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη είκαζηε έηνηκνη λα ζηεξίμνπκε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ
καο, αξθεί λα δηαζθαιηζηνύλ ηα αλαγθαία θαη άκεζα κέηξα πξόιεςεο ησλ ίδησλ καο, ησλ
νηθνγελεηώλ καο θαη ηνπ θνηλσληθνύ καο πεξίγπξνπ αιιά θαη λα δηεπθνιπλζνύλ νη ζπλάδειθνη
καο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε πξνθύιαμεο.
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