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                                                                                Προς: Υπουργό Παιδείας και         

   Θρησκευμάτων 

    Κοιν.: Πρυτανικές Αρχές των         

              Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων   

              της χώρας 
 

Αξιότιμη κ. Υπουργέ, 

καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του νέου κορονοϊού, κρίνουμε επιτακτική την 

ανάγκη για λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση της νόσου και των επιπτώσεων της. 

Θεωρούμε απαραίτητο να ρυθμίσετε το πλαίσιο χορήγησης πρόσθετων 

αδειών χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση της κανονικής άδειας των εργαζομένων, 

στις περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν συναφή συμπτώματα, προκειμένου 

να αναρρώσουν και να ελαχιστοποιηθεί η διασπορά του ιού, σε εργαζόμενους 

που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, σε εργαζόμενους οι οποίοι καλούνται να 

αναλάβουν τη φροντίδα άρρωστου παιδιού ή ηλικιωμένου μέλους της 

οικογένειας, καθώς και σε όσους εργαζόμενους έχουν παιδιά σε Σχολεία και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, λόγω της προληπτικής αναστολής λειτουργίας 

όλων των σχολικών μονάδων της χώρας. 

Να διασφαλιστούν οι αναγκαίες πρόσθετες άδειες με πλήρη καταβολή των 

αποδοχών και της ασφαλιστικής κάλυψης, χωρίς να συμψηφίζονται με την 

κανονική άδεια, για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των 

συμβασιούχων συναδέλφων με «μπλοκάκι». Δεν είναι δυνατόν να κλείνουν 
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σχολεία για 2 βδομάδες και να μην λαμβάνονται μέτρα επίλυσης των αδειών 

των γονέων. Απαιτείται άμεση επίλυση του ζητήματος. 

Επιπρόσθετα, παραμένει επιτακτική η ανάγκη για άμεση λήψη όλων των 

αναγκαίων προληπτικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

δουλειάς (άμεση αγορά και διανομή στους εργαζόμενους προληπτικού υλικού 

– αντισηπτικά σκευάσματα, σαπούνια και χειροπετσέτες σε όλες τις 

τουαλέτες). Να χορηγηθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής 

προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους. Να υπάρχει επιμελής καθαρισμός 

των χώρων, ειδικά στις υπηρεσίες που έχουν επαφή με το κοινό κατά την 

εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Να διατεθούν όλα τα απαραίτητα ΜΑΠ για 

τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, ιδιαίτερα σε χώρους όπως οι 

πανεπιστημιακές κλινικές.  

Επιπρόσθετα, να ανασταλούν λειτουργίες που δημιουργούν συγχρωτισμό σε 

υπηρεσίες όπως π.χ. γραμματείες, γραφεία  Erasmus κ.α. Σε περιπτώσεις 

που υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα, να κλείνουν οι υπηρεσίες για το 

προβλεπόμενο διάστημα και να απολυμαίνονται οι χώροι. 

Τέλος, πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να αυξηθούν τα δρομολόγια όλων των 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για αποφυγή του συνωστισμού, ιδιαίτερα τις ώρες 

αιχμής.  

Επισημαίνουμε ότι, η θέσπιση κάθε μέτρου που υπηρετεί την προστασία της 

Δημόσιας υγείας, δεν θα είναι αποτελεσματική στον βαθμό που δεν 

συνοδεύεται και με πρακτικά μέτρα διευκόλυνσης και προστασίας των 

εργαζομένων. 

 

Η Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Νίκη Χρονοπούλου     Αντρέας Βασιλάκης 

 


