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ΣΟΝ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
 
Κπξία Τπνπξγέ,  
 

Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιόγωλ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε 
δεδνκέλε ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξωλνϊνύ ζηε ρώξα 
καο θαη ηελ ζηαδηαθή επηζηξνθή ζηελ θαλνληθόηεηα,  επηθνηλωλεί καδί ζαο, 
γηα λα αηηεζεί ηελ παξαρώξεζε ηωλ θαηαζθελώζεωλ ηνπ Αγ. Αλδξέα, γηα 
ηελ θηινμελία ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ Τπνπξγείνπ καο θαη ηωλ νηθνγελεηώλ 
ηνπο,  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 15 Ινπλίνπ έωο θαη 13 επηεκβξίνπ 2020. 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ζεηηθή εμέηαζε ηνπ αηηήκαηόο καο, δεδνκέλνπ όηη ηελ 
αλσηέξσ εκεξνκελία ζα έρνπλ αλνίμεη ήδε ηα μελνδνρεία 12κελεο ιεηηνπξγίαο θαη 
ζα επίθεηηαη ην άλνηγκα θαη ησλ επνρηθώλ ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ, ζύκθσλα κε ηελ 
εμέιημε ησλ επηδεκηνινγηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηε ρώξα καο. Δπίζεο λα 
ιάβεηε ππόςε ζαο αθελόο ηηο δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ βηώλεη ε θάζε 
ειιεληθή νηθνγέλεηα θαη αθεηέξνπ  ηελ έιιεηςε θάζε κέξηκλαο θαη βνήζεηαο γηα ηηο 
θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ησλ παηδηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Τπνπξγείν καο, όπσο 
γίλεηαη κε ηα ηέθλα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε όια ζρεδόλ ηα Τπνπξγεία. 

Δπηπξόζζεηα, θέηνο νη Τπεξεζίεο καο ζα ιεηηνπξγνύλ κε ηεξάζηην όγθν 
εξγαζηώλ θαη θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο εμαηηίαο ησλ αλαγθαζηηθώλ αιιαγώλ πνπ 
έρνπλ επέιζεη ιόγσ ηεο παλδεκίαο θαη ζπλεπώο νη ζπλάδειθνη καο, εηδηθά ηεο 
Αηηηθήο θαη ησλ όκνξσλ πεξηνρώλ, δελ ζα κπνξνύλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ 
θαινθαηξηλή ηνπο άδεηα θαη ζα έρνπλ σο δηέμνδν γηα απηνύο θαη ηελ νηθνγέλεηα 
ηνπο, ηελ θαηαζθήλσζε ηνπ ΤΠΑΙΘ.  

αο ππελζπκίδνπκε όηη ε θαηαζθήλσζε ηνπ Αγ. Αλδξέα  εδώ θαη 7 έηε 
παξαρσξείηαη από ηελ εθάζηνηε Πνιηηηθή Ηγεζία ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ 
Τπνπξγείνπ καο, νη νπνίνη γηα ζεηξά εηώλ, κε ηελ εζεινληηθή ηνπο εξγαζία αιιά θαη 
κε ίδηα έμνδα ηεο ΠΟΤΠ θαη ησλ πιιόγσλ καο, ηε ζπληήξεζαλ, ηελ 
αλαβάζκηζαλ θαη ηε δηαηήξεζαλ ιεηηνπξγηθή θαη θαηνηθήζηκε, θόληξα ζηελ ρξόληα 
εγθαηάιεηςε θαη ηελ αδηαθνξία ησλ ππεπζύλσλ. Με ην ίδην αίζζεκα επζύλεο ζα ηε 
ιεηηνπξγήζνπκε θαη θέηνο θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εηδηθώλ ηνπ ΔΟΓΤ, 
ιακβάλνληαο όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 
θαηαζθελσηώλ από ηνλ θνξσλντό. 

Δπραξηζηώληαο ζαο εθ ησλ πξνηέξσλ, ζαο δειώλνπκε όηη είκαζηε ζηε 
δηάζεζε ζαο γηα θάζε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. 

 
                                            Γηα ην Γ.. 
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