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                                         Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020 

                           Αρ. Πρωτ.: 28 
 
 
        Προς:  

1. Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

2. Υπουργό Εσωτερικών 
Κοιν.: 

1. Υπουργό Υγείας 
2. ΕΟΔΥ 
3. Πρυτανείες των Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων 
 

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, 

Μπροστά στη νέα έξαρση της πανδημίας, και με αυξημένη ανησυχία δεδομένου ότι τόσο 
το δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει αθωράκιστο, όσο και ότι δεν υπάρχει έγκαιρος 
σχεδιασμός για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων (με προσλήψεις και τη 
διασφάλιση των αναγκαίων υποδομών), επανερχόμαστε  με το επιτακτικό αίτημα της 
άμεσης λήψης όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας στους χώρους εργασίας των Πανεπιστημίων, για την ουσιαστική προστασία 
της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

Συγκεκριμένα, απαιτούμε: 

1. Να διασφαλιστεί η διενέργεια δωρεάν επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους 
εργαζόμενους σε συνεργασία με τις διοικήσεις των ιδρυμάτων, με προτεραιότητα τους 
συναδέλφους που έρχονται σε επαφή με το κοινό. O ιός δε μεταδίδεται μόνο σε όσους 
εργαζόμενους κατάφεραν φέτος σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να πάνε διακοπές, 
μεταδίδεται και μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς που οι συνάδελφοι μετακινούνται 
σε συνθήκες απαράδεκτου συνωστισμού, στα αεροπλάνα με 100% πληρότητα, στα 
καράβια με πληρότητα που υπερβαίνει ακόμα και αυτή των εποχών που δεν υπήρχε 
covid.   

2. Την άμεση προμήθεια όλων των μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. μάσκες, 
αντισηπτικά, γάντια, κτλ.) σε επαρκή ποσότητα και την άμεση δωρεάν χορήγησή τους 
σε όλους τους εργαζόμενους και τους φοιτητές των Πανεπιστημίων. 

3. Να υπάρχει επιμελής καθαρισμός των χώρων, ειδικά στις υπηρεσίες που έχουν επαφή 
με το κοινό κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Για να διασφαλιστεί αυτό, 



 

 

 

απαιτούνται μαζικές προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας. Να προγραμματιστούν 
άμεσες μαζικές προσλήψεις γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας στα ιδρύματα. 

4. Την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/15984/17-8-2020 και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31-8-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, και 
συγκεκριμένα να αρθεί ο διαχωρισμός μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες. Δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζονται οι υπάλληλοι με βάση α. τον 
τρόπο μετάβασης στην εργασία τους, β. το εάν κατέχουν θέση ευθύνης ή γ. τα 
καθήκοντα που εκτελούν. Τέτοιες πρακτικές είναι επικίνδυνες για τη διασφάλιση της 
υγείας των εργαζομένων. Να δοθούν άδειες ειδικού σκοπού στις ευπαθείς ομάδες. 

5. Την αύξηση των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτως ώστε να 
εκλείψουν φαινόμενα συνωστισμού που αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο 
μετάδοσης του ιού. 

 
              Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

 

Η Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας 

         
                     Νίκη Χρονοπούλου                                             Ανδρέας Βασιλάκης 

 

 

 

 


