
 

 

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

 την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: Έναρξη σχολικής χρονιάς με ελλείψεις στα σχολεία του 

Κορυδαλλού αναφέρουν δημοτικές παρατάξεις 

 

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου με το Υπουργείο 

Παιδείας, αλλά και τον Δήμο Κορυδαλλού, όπως προκύπτει από δ.τ. 

δημοτικών παρατάξεων, να μην έχουν λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την 

αντιμετώπιση της διάδοσης του ιού στις σχολικές αίθουσες, μολονότι 

βρισκόμαστε πλέον στον 19ο μήνα πανδημίας.  

Η δημοτική παράταξη «Ανυπότακτος Κορυδαλλός», με Δ.Τ. στις 12/9/2021 

καταγγέλλει πως το Υπουργείο Παιδείας «Δεν αραίωσε τον αριθμό των 

μαθητών ανά τμήμα, δεν κάλυψε τα κενά σε εκπαιδευτικούς, δεν προσέλαβε 

επαρκές προσωπικό καθαριότητας για τις σχολικές μονάδες, δεν σχεδίασε 

προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας για να καλυφθούν τα κενά της 

προηγούμενης χρονιάς. Έκανε λάστιχο ακόμα και το υγειονομικό πρωτόκολλο 

για το κλείσιμο τμημάτων που η ίδια σχεδίασε πέρσι, αφού φέτος για να 

κλείσει ένα τμήμα θα πρέπει να νοσούν πάνω από το 50% των 

μαθητών/τριών! Η πραγματικότητα στον Κορυδαλλό είναι τμήματα με 22 ως 

27 μαθητές, με μικρές αίθουσες σε μεγάλο αριθμό σχολείων, με κοντέινερς σε 

πάρκα και προαύλια για την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή, με 

μετατροπή βιβλιοθηκών και αιθουσών εκδηλώσεων σε σχολικές μονάδες, με 

λιγότερες από μία καθαρίστρια ανά σχολικό συγκρότημα, με κενά σε 

εκπαιδευτικούς που δεν ξέρουμε πότε και εάν θα καλυφθούν.» 
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Μάλιστα το δ.τ. αναφέρει χαρακτηριστικά «Παρά την παραδοχή από τον 

αντιδήμαρχο παιδείας στην περσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

για το άνοιγμα των σχολείων ότι «το Υπουργείο Παιδείας στάθηκε κατώτερο 

των περιστάσεων στον σχεδιασμό του για την επανέναρξη των σχολείων εν 

μέσω πανδημίας», ούτε πέρσι πάρθηκε καμιά πρωτοβουλία για το ζήτημα 

ούτε φέτος. Την περσινή σχολική χρονιά, μάλιστα, και εν μέσω πανδημίας, η 

δημοτική αρχή πιστή στις κυβερνητικές πολιτικές, τοποθέτησε κοντέινερς σε 

σχολικές αυλές και παρκάκια για την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική 

αγωγή ενώ προχώρησε στην μεταστέγαση του 8ου γυμνασίου με το 5ο 

λύκειο, με μετατροπή χώρων βιβλιοθήκης και πολλαπλών χρήσεων σε 

σχολικές τάξεις, κωφεύοντας επιδεικτικά στις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης και 

της σχολικής κοινότητας να δεσμευθεί πως πρόκειται για μια προσωρινή 

λύση.» και προτείνει «15 μαθητές ανά τμήμα, μόνιμες και επαρκείς 

προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, μόνιμες και επαρκείς προσλήψεις 

προσωπικού καθαριότητας, σύγχρονες σχολικές εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμός, να μην φοιτήσει η νέα γενιά μαθητών/τριών σε χειρότερες 

συνθήκες από τις προηγούμενες». 

Η δημοτική παράταξη «Μαζί για τον Κορυδαλλό» ήδη από τις 14/6/2021 

έστειλε επιστολή στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και στον Δήμαρχο-δίχως ποτέ να 

λάβει απάντηση-με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί αρμοδίως για τον 

σχετικό προγραμματισμό στις συντηρήσεις των σχολικών μονάδων καθώς και 

αναλυτική κατάσταση με τον σχεδιασμό για σχολικούς φύλακες και 

προσωπικό καθαριότητας, που θα  προσλαμβάνονταν ανά σχολική μονάδα, 

«για να μην επαναληφθεί το περσινό φαινόμενο κάποια σχολεία να είναι στην 

ένδεια και σε κάποια άλλα να περισσεύουν», όπως αναφέρουν 

χαρακτηριστικά. 

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην επιστολή «κλιμάκιο του «μαζί» για τον 

Κορυδαλλό έκανε αυτοψία σε μεγάλο αριθμό σχολείων και διαπίστωσε ότι: 

1.Οι καθαρίστριες/ές είναι ανεπαρκείς για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων 

του ΕΟΔΥ 2.Πολλά έργα συντήρησης θα είναι έτοιμα στο παρά πέντε, ίσως 

και μετά την έναρξη του σχολικού έτους 3.Σχολικοί φύλακες δεν 

προσλήφθηκαν για άλλη μια χρονιά, παρά τη σχετική άνοδο της 

παραβατικότητας, παρά τον σαφή, βοηθητικό τους ρόλο στη λειτουργία του 



σχολείου 4.Τα έργα συμμόρφωσης με τον αντισεισμικό κανονισμό δεν έχουν 

ολοκληρωθεί 5.Τα έργα για την πυροπροστασία δεν έχουν ολοκληρωθεί.» 

 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ποια η κατάσταση στα δημόσια σχολεία του Κορυδαλλού; 

2. Πόσες καθαρίστριες απασχολούνται ανά σχολείο; 

3. Αναλογικά με τον αριθμό παιδιών που βρίσκονται σε κάθε τάξη, ο 

αριθμός καθαριστών/καθαριστριών είναι επαρκής για την εφαρμογή 

των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ; 

4. Πόσα παιδιά προβλέπονται ανά τάξη κατά μέσο όρο; 

5. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα αντισεισμικού κανονισμού και 

πυροπροστασίας και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν; 

6. Τα έργα συντήρησης σχολικών κτιρίων έχουν ολοκληρωθεί; 

7. Αν όχι, ποια εκκρεμούν και πότε θα ολοκληρωθούν; 

8. Με ποιο σκεπτικό ξεκίνησε το πρόγραμμα δίχρονης προσχολικής 

αγωγής αφού δεν υπήρχαν οι ανάλογες υποδομές και ποιος υπογράφει 

τη λύση χρήσης κοντέινερς ως ασφαλείς χώρους για μικρά παιδιά; 

9. Πόσα ακριβώς κοντέινερς χρησιμοποιούνται για την δίχρονη 

προσχολική αγωγή και πού ακριβώς έχουν τοποθετηθεί αυτά; 

10. Ποιες οι προδιαγραφές των κοντέινερς αυτών για την απρόσκοπτη, 

ασφαλή και υγιή φοίτηση των μαθητών (θέρμανση, αποστάσεις 

θρανίων, επαρκής εξαερισμός, ασφάλεια σε περίπτωση φωτιάς, 

σεισμού); 

11. Προβλέπεται η μεταφορά των παιδιών από τα κοντέινερς σε κανονικές 

τάξεις και αν ναι, εντός ποιου χρονικού πλαισίου; 

12. Πόσα κενά δασκάλων και καθηγητών υπάρχουν στα σχολεία του 

δήμου Κορυδαλλού και πώς προβλέπεται να καλυφθούν αυτά; 

13. Ποια η πρόβλεψη για την ενισχυτική διδασκαλία; Πόσοι εκπαιδευτικοί 

απασχολούνται και πόσοι θα όφειλαν να υπάρχουν; 

14. Για ποιο λόγο δεν υπήρξε πρόβλεψη για πρόσληψη σχολικών 

φυλάκων δεδομένης της ανόδου της παραβατικότητας; 



15. Σε συνέχεια της από 22/2/2021 ερώτησής μου (Α.Π.441) ποια η 

πρόβλεψη φέτος για την εξεύρεση αυτόνομης στέγης για το 8ο 

γυμνάσιο που από πέρυσι έχει μεταστεγαστεί –με τη δέσμευση πως 

πρόκειται για προσωρινή λύση-στο συγκρότημα του 5ου ΓΕΛ 

Κορυδαλλού, με μετατροπή χώρων βιβλιοθήκης και πολλαπλών 

χρήσεων σε σχολικές τάξεις; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




