
 

Σηηρίζοσμε ηα αιηήμαηα ηων κραηοσμένων και ζηηάμε αποζσμθόρηζη ηων θσλακών. 

 

Ωο εθπαηδεπηηθνί ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Φπιαθώλ, ησλ ΓΗΔΚ Φπιαθώλ αιιά θαη 

άιισλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, εθθξάδνπκε ηελ έληνλε αλεζπρία καο γηα ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, γηα ηελ πγεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη όισλ ησλ θξαηνπκέλσλ ζηα 

σθξνληζηηθά Καηαζηήκαηα ηεο ρώξαο, εηδηθά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, κε ηελ παλδεκία ηνπ 

θνξνλντνύ. 

 

Δπεηδή ν παηδαγσγηθόο θαη θνηλσληθόο καο ξόινο, σο εθπαηδεπηηθώλ ζ’ απηνύο ηνπο ηδηαίηεξνπο 

ρώξνπο κάζεζεο δελ ζηακαηάεη όηαλ ην ζρνιηθό σξάξην ηειεηώλεη, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε 

ηελ αλαγθαηόηεηα ιήςεο κέηξσλ ηόζν γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ζηα 

σθξνληζηηθά Καηαζηήκαηα όζν θαη γηα ηελ απνζπκθόξεζή ηνπο. Έρνπκε άιισζηε ηα 

παξαδείγκαηα άιισλ ρσξώλ πνπ πήξαλ αληίζηνηρεο απνθάζεηο ώζηε λα πξνζηαηεπηνύλ από 

αλεμέιεγθηεο επηδεκηνινγηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Γλσξίδνπκε όηη ηόζν νη θξαηνύκελνη/εο όζν θαη ην πξνζσπηθό ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πξνζηαζίαο πνπ ηνπο 

έρνπλ αλαθνηλσζεί. Οη θξαηνύκελνη/εο ππνβάιινληαη ζε όινπο απηνύο ηνπο πεξηνξηζκνύο σο 

αλαγθαίν θαθό (πρ. ηελ απαγόξεπζε ησλ επηζθεπηεξίσλ θαη ηεο παξαιαβήο δεκάησλ από ηνπο 

νηθείνπο ηνπο, ηελ αλαζηνιή ησλ αδεηώλ ηνπο, ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ ζηα 

νπνία ζπκκεηείραλ). Γελ ζεκαίλεη όκσο όηη ηα κέηξα απηά είλαη ελδεδεηγκέλα ζην λα 

απνηξέςνπλ ηελ πηζαλή εμάπισζε ηνπ ηνύ κέζα ζηνπο ρώξνπο ησλ θπιαθώλ, κε θίλδπλν ηεο 

πγείαο ηόζν ησλ θξαηνπκέλσλ όζν θαη ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 

Τπό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο, ν εληνπηζκόο θάπνηνπ ελδερόκελνπ θξνύζκαηνο ζηηο Φπιαθέο 

είλαη είηε πνιύ δύζθνινο είηε, ιόγσ ηεο απνπζίαο δηαγλσζηηθώλ ηεζη, αδύλαηνο. Σν πεξηζηαηηθό 

ηνπ ζάλαηνπ θξαηνύκελεο ζηε Φπιαθή Θήβαο, κε ύπνπηα ζπκπηώκαηα θνξνλντνύ, καο 

αλεζπρεί ηδηαίηεξα θαη απνδεηθλύεη όηη ηα κέηξα πεξηνξηζκνύ όρη κόλν δελ αξθνύλ αιιά ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ ειιηπή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, νη θπιαθέο απνηεινύλ πγεηνλνκηθέο βόκβεο. 

 

Ζ αδπλακία έγθαηξεο αληηκεηώπηζεο ησλ πηζαλώλ θξνπζκάησλ θαη ν ππεξπιεζπζκόο 

επηβάιινπλ λα δνύκε όινη καο ζεηηθά ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ γηα 

απνζπκθόξεζε θαη γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ θξάηεζεο θαη πεξίζαιςεο. 

 

Δλ θαηαθιείδη, σο εθπαηδεπηηθνί ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο, ζηεξίδνπκε ηα αηηήκαηα ησλ 

θξαηνπκέλσλ θαη δεηάκε ηελ απνζπκθόξεζε ησλ θπιαθώλ άκεζα. 

 

 

Πρωηοβοσλία Εκπαιδεσηικών ζηα Καηαζηήμαηα Κράηηζης 

 

Λακπξόπνπινο Γεώξγηνο 

Κνληαμή Διέλε 

ηεθαλήο Γεκήηξεο 



Οηθνλόκνπ Δηξήλε 

Οξθαλάθε Πέπε 

ηηαξά Μαξθέιια 

Μαθξήο Κσλζηαληίλνο 

ηξαβνζθνύθεο Αζαλάζηνο 

αξαθαληώλε Αζελά 

Δπζηξαηόγινπ Αληηγόλε 

Αγγειάθε Υαξά 

ηδεξά Μαξία 

Πνιπρξνληάδε Μαξία 

Καξαθσλζηαληή Άλλα 

Κξνύζεο Απγνπζηήο 

Γξνζνπνύινπ Υξπζάλζε 

πξίγνο Δπάγγεινο 

Λακπξηλή Παπαδνπνύινπ 

Φησηάθε Δπθξνζύλε 

Μαπξνπιέα Δπαλζία 

Νηθνιάνπ ηαύξνο 

Μαληνύδεο Βαζίιεηνο 

Σζίγθνπ Άλλα 

Κάιηνζεο Βαγγέιεο 

Μπνκπνιάθεο Υαξίηνο 

Μάιιηνο Νίθνο 

Γηαλλνύθνο Γεώξγηνο  

Παιηνύξα Αηθαηεξίλε  

Ραγάδνπ Βαζηιηθή  

Παπαζπύξνπ Κσλζηαληία  

Κνπηδεθιίδνπ Βάζσ 

Μήηζηνπ Γέζπνηλα 

Παζηά Καιιηόπε 

Ησαλλίδε νθία 

Ρνκπνγηαλλάθε Αηθαηεξίλε 

Θάληα Αγγέιε 

Λπκπεξνπνύινπ Γηώηα 

ππξάθεο Γηώξγνο 

Μνζρνλάο Νηθόιανο 

Παπαζηάζε Υξύζα 

Γέληζνξα Θσκατο  

Σζηιηρξήζηνπ Δύε 

Εάρνο Γεκήηξεο 

Παπνύηζε Αγγειηθή 

Μπαηδάθαο Γεκήηξεο 

Μπνκπνιάθεο Κώζηαο 

Γάκπαζεο Γηώξγνο 



Παπαδνπνύινπ Λακπξηλή 

Βινπράθε Οιγα 

Καξαδήκαο Γηάλλεο 

Μήηξνπ Πόπε 

αινγηάλλε Θσκατο 

Καξατζθνο Νίθνο 

Υηώηε νπδάλλα 

Γεξεκπένγινπ Μαξία 


