
 
 

 

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τoν κο Υπουργό Εσωτερικών 

 

 

 

Θέμα: Σοβαρότατο ζήτημα με τις σχολικές καθαρίστριες των 

σχολικών μονάδων του Δήμου Ωρωπού. 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από δημοσιεύσεις του 

https://www.oroposnews.net/, για τις 41 σχολικές μονάδες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στην ευθύνη του Δήμου 

Ωρωπού, υπήρχαν μόλις 7 μόνιμες καθαρίστριες και 28 καθαρίστριες 

ορισμένου χρόνου, εκ των οποίων οι 15, με σύμβαση 6 ½ ωρών και οι 

13, με σύμβαση 3ωρης απασχόλησης. 

Όπως καταλαβαίνετε, τίθεται ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, διότι 

τα συγκεκριμένα νούμερα, φανερώνουν ότι, μέχρι να υπάρξει η 

αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλης της χώρας, τα 

σχολεία του συγκεκριμένου Δήμου, λειτουργούσαν με ελλιπέστατο 

προσωπικό καθαριότητας, σε συνθήκες πανδημίας. Αξίζει να σημειωθεί, 

ότι ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 

«Σωκράτης», έχει τονίσει πολλές φορές σε ανακοινώσεις του, ότι το  

ωράριο  των 6 ½ ωρών, δεν αρκεί σε καμία περίπτωση για να καλύψει 

τις ανάγκες του πρωινού και του ολοήμερου προγράμματος. 

Δημιουργείται, όπως καταλαβαίνετε, τεράστιο ηθικό ζήτημα, 

αναφορικά με τον τρόπο που λάμβανε χώρα η διαδικασία καθαριότητας 

των σχολικών μονάδων, μέχρι την διαταγή αναστολής λειτουργίας τους. 

Φανερώνεται ότι εγκυμονούσε υγειονομικός κίνδυνος, τόσο για μαθητές 

και εκπαιδευτικούς, όσο και για τις οικογένειές τους, αλλά και για όλους 
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όσοι έρχονταν με οποιοδήποτε τρόπο σε επαφή με τα συγκεκριμένα 

σχολικά κτίρια. 

 

  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 

 Τι έχετε να δηλώσετε αναφορικά με το ζήτημα της ελλιπούς 

διαδικασίας καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου 

Ωρωπού; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην έκδοση νέας ειδικής πρόσκλησης 

για επιπρόσθετες προσλήψεις καθαριστριών, έτσι ώστε να είναι 

πλήρεις οι σχολικές μονάδες, όταν παύσει η αναστολή λειτουργίας 

τους, για να μην υπάρχουν υγειονομικοί κίνδυνοι για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς; 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

ΜέΡΑ25 
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