
 
 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών 

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση και μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας 

στα Σχολεία της Δυτικής Αθήνας 

Τα σχολεία άνοιξαν εντός του 4ου κύματος της πανδημίας και η καθαριότητα 

και απολύμανση των σχολικών κτιρίων θα έπρεπε να είναι πρώτη 

προτεραιότητα για να μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια. Οι ανάγκες 

σχολιαστικής καθαριότητας και τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων του 

ΕΟΔΥ στα σχολεία όλης της χώρας λόγω της νόσου covid-19 είναι ιδιαιτέρως 

αυξημένες. Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος ο συνολικός αριθμός ωρών 

ημερήσιας απασχόλησης που δόθηκε ως επιχορήγηση για την καθαριότητα των 

Σχολείων της Δυτικής Αθήνας από το Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει 

σταθερά χαμηλός. 

Συγκεκριμένα για το Δήμο Αιγάλεω σύμφωνα με την Ένωση Συλλόγων Γονέων 

& Κηδεμόνων για 68 σχολικά κτίρια υπάρχουν 37 καθαρίστριες για 6,5 ώρες 

(πλήρης απασχόληση, για Σχολεία που λειτουργούν 8 ώρες!) και 17 

καθαρίστριες για 3 ώρες (μερική απασχόληση). Ήδη διαπιστώνονται ολοήμερα 

Νηπιαγωγεία που καλύπτονται από 1 καθαρίστρια με 3 ώρες απασχόλησης! 

Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατό να γίνει καθαρισμός και απολύμανση όλων 

των σχολικών χώρων (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, τουαλέτες, 

κοινόχρηστοι χώροι) σε κάθε διάλειμμα και πριν από το επόμενο μάθημα αλλά 

και μετά το τέλος της καθημερινής λειτουργίας τους, όπως επιβάλλουν τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.  

Δεδομένων των νέων πρωτοκόλλων διακοπής της δια ζώσης λειτουργίας 

τμημάτων/μονάδων και του μεγαλύτερου ρυθμού μετάδοσης λόγω της 

μετάλλαξης Δ, σύμφωνα με τους ειδικούς 

Ερωτάται ο Υπουργός 

1. Δεσμεύεται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση 

προσλήψεων περισσοτέρων εργαζομένων με πλήρη εργασία ή την αύξηση των 

ωρών εργασίας των ήδη υπαρχόντων μερικής απασχόλησης έτσι ώστε να 

μπορούν να παραμείνουν καθαρά τα σχολεία και να μη πάει χαμένη άλλη μια 

σχολική χρονιά; 

2. Δεσμεύεται για έκτακτη χρηματοδότηση έτσι ώστε τα υλικά καθαρισμού 

και ατομικής υγιεινής να είναι εξασφαλισμένα σε όλα τα σχολεία; 
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