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Κνκνηελή 11-9-2020
πλαληήζεηο Ιιράλ Αρκέη κε ηνπο ζπιιφγνπο απνθνίησλ ΕΠΑΘ θαη δαζθάισλ θαη
λεπηαγσγψλ «Οη Σξεηο Ιεξάξρεο»

ηέιλνπκε κήλπκα γηα αλνηρηά θαη αζθαιή ζρνιεία παληνύ
 Γέζκεπζε γηα θνηλνβνπιεπηηθέο πξωηνβνπιίεο ζηνλ καθξύ θαηάινγν ηωλ
αηηεκάηωλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ ηεο Ρνδόπεο

Με ηνπο ζπιιφγνπο ησλ δαζθάισλ απνθνίησλ ηεο Εηδηθήο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο
Θεζζαινλίθεο θαη ησλ δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ λ. Ρνδφπεο «νη Σξεηο Ιεξάξρεο»,
ζπλαληήζεθε δηαδνρηθά ζην πνιηηηθφ ηνπ γξαθείν ζηελ Κνκνηελή ν βνπιεπηήο ηνπ
Κηλήκαηνο Αιιαγήο Ιιράλ Αρκέη, ζην πιαίζην ησλ πξσηνβνπιηψλ ελεκέξσζήο ηνπ
γηα ηα εθπαηδεπηηθά εθθξεκή δεηήκαηα ηνπ λνκνχ ελφςεη ηεο έλαξμεο ηεο λέαο
ζρνιηθήο ρξνληάο ηελ πξνζερή εβδνκάδα.
Απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα ησλ απνθνίησλ ηεο ΕΠΑΘ, ηέζεθαλ φια ηα
αλνηρηά ζέκαηα ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Θξάθεο. Μεηαμχ απηψλ ηα θπξηφηεξα
γηα ηα νπνία δεζκεχηεθε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ν θ. Ιιράλ Αρκέη είλαη :
ην δήηεκα ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ ηνπ
θιάδνπ ΠΕ73
-ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ νινεκέξσλ πξνγξακκάησλ θαη ζηα κεηνλνηηθά
ζρνιεία, εθφζνλ ππάξρεη ε νκφζπκε βνχιεζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ θεδεκφλσλ σο
πξνο απηφ αθφκα θαη γηα ηάμεηο κηθξφηεξεο ησλ δεθαπέληε καζεηψλ
-ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία κεδπλαηφηεηα
απαζρφιεζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ΠΕ73, εθεί φπνπ απαηηείηαη
-ηελ επαλαιεηηνπξγία κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ φηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ
ππεξθαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη, γεγνλφο πνπ θαηά παξάδνμν ηξφπν δελ
ζπκβαίλεη ζήκεξα
-ην δηθαίσκα γηα πξνζιήςεηο δαζθάισλ ηνπ θιάδνπ ΠΕ73 πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη
ηελ δηαδηθαζία ηεο εμνκνίσζεο ησλ πηπρίσλ ηνπο, ζηα δεκφζηα ζρνιεία, γεγνλφο πνπ

πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν αιιά εκπνδίδεηαη έσο ηψξα ε ζπκκεηνρή ηνπο κε
γξαθεηνθξαηηθά πξνζθφκκαηα ζηηο ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο ηνπ ΑΕΠ
-γηα ηα βηβιία πνπ ζα δηαλεκεζνχλ θέηνο ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία θαη ην θαζεζηψο
πνπ ηζρχεη ζήκεξα
- γηα ηηο θαζαξίζηξηεο πνπ ζα πξνζιεθζνχλ θαη ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο θάησ απφ ην
νπνίν ζα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ππφ ζπλζήθεο δχζθνιεο θαη εμαηξεηηθέο,
εηδηθά θαηά ηελ θεηηλή πεξίνδν
-γηα ηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ ζε φια ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία θαη ζηελ εηδηθή
αγσγή
- λα ηζρχζεη ε Ζψλε Εθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο θαη ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία εθεί
φπνπ είλαη απαξαίηεην
-γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ελφςεη ηνπ θνξσλντνχ θαη ησλ
πξνθιήζεσλ πνπ ηίζεληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο ηάμεσλ κε κέγηζην αξηζκφ
15 καζεηψλ.
ηελ ζπλέρεηα, ν βνπιεπηήο Ρνδφπεο δέρζεθε ηνλ πξφεδξν, ηνλ αληηπξφεδξν θαη ηα
κέιε ηνπ δ.ζ. ηνπ ζπιιφγνπ δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ λνκνχ Ρνδφπεο «Οη ηξεηο
Ιεξάξρεο».


Σκήκαηα 15 παηδηώλ ζε όια ηα ζρνιεία

Απφ ηελ πιεπξά ηνπδ.ζ. ηνπ ζπιιφγνπ ηέζεθε επηηαθηηθά ην αίηεκα γηα 15 καζεηέο
ζε θάζε ηάμε, ζηελ ινγηθή ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο κε βάζε ηα πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια πνπ ηζρχνπλ θαη ζε επξσπατθέο
ρψξεο, ζε κηα πεξίνδν πνπ νη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο νδεγνχλ ζηελ
αχμεζε αληί γηα ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ απηνχ.


Καζαξίζηξηεο κε πιήξεο ωξάξην θαη πιήξε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα

πδεηήζεθε επίζεο ην πξφβιεκα ζην θαζεζηψο εξγαζίαο ησλ θαζαξηζηξηψλ, νη
νπνίεο θαινχληαη λα εξγαζηνχλ κε κεησκέλν σξάξην έρνληαο σο θχξηα απαζρφιεζε
ην επάγγεικά ηνπο θαη ελψ παξακέλεη εξσηεκαηηθφ γηα ην πψο ζα θαζαξίδνληαη νη
αίζνπζεο ελφςεη θαη ηεο έλαξμεο ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ.


Αζπίδα πξνζηαζίαοζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηηο κάζθεο

Οη εθπαηδεπηηθνί δήηεζαλ επίζεο λα κπεη θξαγκφο απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ
αξκφδηνπ ππνπξγείνπ ζηηο επαπεηινχκελεο δηψμεηο εθπαηδεπηηθψλ απφ νκάδεο γνλέσλ
πνπ αληηηίζεληαη ζην ζέκα ηεο ππνρξεσηηθήο ρξήζεο ηεο κάζθαο, ηελ πξφζιεςε
λνζειεπηή ζε θάζε ζρνιείν, ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο δεκνζίσλ θηεξίσλ γηα
λα θαηαζηεί δπλαηφο ν ζηφρνο ηεο 15 καζεηψλ αλά ηάμε.



Μαδηθά θαη δωξεάλ ηεζη Covid 19 γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο

Μείδνλα δηεθδίθεζε γηα ηνπο ίδηνπο, ηελ νπνία ππνζρέζεθε ν θ. Ιιράλ Αρκέη λα
κεηαηξέςεη ζε θνηλνβνπιεπηηθή παξάζηαζε κε φιε ηελ Κ.Ο. ηνπ Κηλήκαηνο
Αιιαγήο, είλαη ε δηελέξγεηα καδηθψλ δσξεάλ δηαγλσζηηθψλ ηεζη Covid 19, γηα ην
ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ θνξσλντφ.


Δπηκόξθωζε γηα ηελ ηειε-εθπαίδεπζε ηώξα!

Εηέζε, επίζεο ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηειε-εθπαίδεπζεο ε
νπνία παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα απφ ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο θαη ηελ επηβνιή ησλ
κέηξσλ ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο.


Γεθάδεο ηα θελά ζηελ Ρνδόπε ιίγν πξηλ αλνίμνπλ ηα ζρνιεία

Σέινο, εθηεηακέλε αλαθνξά ππήξμε γηα ηα θελά ηα νπνία είλαη δεθάδεο ζηα ζρνιεία
ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ρνδφπεο θαη ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο θαη ελψ καο
ρσξίδνπλ κφιηο ιίγα εηθνζηηεηξάσξα απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ.
ΓΗΛΩΗ ΙΛΥΑΝ ΑΥΜΔΣ
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν βνπιεπηήο Ρνδφπεο επραξηζηψληαο ηνπο γηα ηελ αλαιπηηθή
ελεκέξσζε ηφληζε: «είλαη δπζηπρώο γλωζηά ηα πξνβιήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
θόζκνπ ηα νπνία δελ ιύλνληαη, ηδηαίηεξα κεηά από έλα θαινθαίξη εθεζπραζκνύ
ελ κέζω παλδεκίαο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
Αλαιακβάλνπκε πξωηνβνπιία καδί κε ηελ ππεύζπλε ηνκεάξρε Παηδείαο ηνπ
Κηλήκαηνο Αιιαγήο, ηελ ζπλάδειθν Υαξά Κεθαιίδνπ, λα θέξνπκε ζηελ Βνπιή
θαη ελώπηνλ ηωλ επζπλώλ ηεο ηελ θπβέξλεζε, γηαηί δελ κπνξνύκε λα παίμνπκε
νύηε κε ηελ εθπαίδεπζε νύηε κε ηελ πγεία ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ
ζηελ ρώξα καο. Σν Κίλεκα Αιιαγήο, όπωο έρεη δηαθεξύμεη ζηελ Βνπιή
πξόζθαηα ε πξόεδξνο καο Φώθε Γελλεκαηά, παξακέλεη ππέξ ηωλ αλνηρηώλ θαη
αζθαιώλ ζρνιείωλ θαη ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε ζα θηλεζνύκε ρέξη -ρέξη κε ηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ηνπο γνλείο ην πξνζερέο ρξνληθό δηάζηεκα».

