
 
 

     Αθήνα, 02/09/2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ &  
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς τον κ. Υπουργό 

Εσωτερικών 

 

Θέμα: «Απουσία σχεδιασμού εν όψει έναρξης της νέας εκπαιδευτικής 

περιόδου με ανεπαρκή αριθμό καθαριστών/τριών στις σχολικές μονάδες 

Δήμων της Π.Ε. Φθιώτιδας» 

 

Μεγάλη είναι η ανησυχία στην περιοχή της Π.Ε. Φθιώτιδας εν όψει και 

της έναρξης της νέας εκπαιδευτικής περιόδου εξαιτίας της έλλειψης 

σχεδιασμού από πλευράς της Κυβέρνησης και των συναρμοδίων 

Υπουργείων. Συγκεκριμένα, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας 

κάνουν λόγο μεταξύ άλλων, για έλλειψη ενημέρωσης – πληροφόρησης 

μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών ως προς την τήρηση των υγειονομικών 

μέτρων, αδυναμία εξεύρεσης επιπροσθέτων αιθουσών και αξιοποίηση 

παλαιοτέρων, αύξηση αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και τη διάθεση 

δραματικά μειωμένου αριθμού προσωπικού καθαριότητας, 

απευθύνοντας με αυτόν τον τρόπο κραυγή αγωνίας αναφορικά με τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες οι μαθητές θα κληθούν να μετάσχουν στην 

καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.  

Σε επίρρωση των ανωτέρω τίθενται ενδεικτικώς υπ’ όψιν, ορισμένα 

στοιχεία εκ μέρους της Ενώσεως Γονέων & Κηδεμόνων Λαμίας, τα οποία 

και είδαν προσφάτως (26-08-2020) το φως της δημοσιότητας στον 

περιφερειακό Τύπο:  

«Δεν επιτρέπεται μετά από 6 μήνες εμπειρία να μην μπορεί κανείς 

να εξασφαλίσει την ομαλή έναρξη του διδακτικού έτους. […] Η  

Κυβέρνηση  έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί χάθηκε πολύτιμος χρόνος 



ώστε να σχεδιαστεί το άνοιγμα των σχολείων  με όρους  που θα 

εξασφαλίζουν την ουσιαστική δημόσια-δωρεάν ενιαία και ασφαλή 

εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους μαθητές. 

Δεν πήραν ούτε ένα μέτρο για την ανάπτυξη των σχολικών 

υποδομών, με τη δημιουργία νέων σχολικών τάξεων, με την αξιοποίηση 

σχολικών μονάδων που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια, με την 

εξεύρεση κατάλληλων χώρων. Χωρίς ντροπή προχώρησαν στην αύξηση 

του αριθμού μαθητών ανά τάξη σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, εν μέσω 

πανδημίας και με όλους τους ειδικούς να προτείνουν το ακριβώς 

αντίθετο. Το επικίνδυνο είναι ότι γνωρίζουν και παραδέχονται δια 

στόματος του Εκπρόσωπου Τύπου της κυβέρνησης ότι «σε πολλά 

σχολεία υπάρχουν πράγματι πολλά παιδιά ανά τάξη» αλλά 

χρησιμοποιούν έτσι απλά την απλοϊκή ελληνική φράση ενός 

ωχαδερφιστή «εντάξει μωρέ θα δούμε στην πορεία πώς θα πάνε τα 

πράγματα» αλλά ταυτόχρονα για να καλυφθούν απειλούν «με πλέγμα 

κυρώσεων τους  μαθητές που δεν θα φορούν μάσκα και τους γονείς 

τους». 

[…] Δεν εξασφαλίζουν μόνιμο και επαρκές προσωπικό 

καθαριότητας για όλα τα σχολεία, ώστε να υπάρχει συχνός και καλός 

καθαρισμός, με βάση τις οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Για 

παράδειγμα στο Δήμο Λαμίας εγκρίθηκαν 49 θέσεις καθαριστριών εκ 

των οποίων οι 17 μειωμένου ωραρίου ενώ ζητήθηκαν 68 θέσεις από το 

Υπουργείο Εσωτερικών […] Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 

να διεκδικήσουν: Όλες οι σχολικές μονάδες να πληρούν όλες τις συνθήκες 

υγείας και ασφάλειας. Μόνιμο, πλήρους ωραρίου και επαρκές προσωπικό 

καθαριότητας, […] Αυξημένη χρηματοδότηση για κάλυψη όλων των 

αναγκαίων μέσων προστασίας και καθαριότητας από την Πολιτεία ή τον 

Δήμο Λαμίας (δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας πχ μάσκες, αντισηπτικά 

κλπ). […] Σχολικά κτίρια που να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής για 

μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και τις συνθήκες ασφάλειας. 

Νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση των μαθητών ανά Τμήμα.  

Επιπροσθέτως, σε πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις εν σχέσει με την 

προετοιμασία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λαμιέων και το ανακύψαν 

πρόβλημα της διάθεσης λιγότερων θέσεων προσωπικού καθαριότητας στην 



πρόσφατη προκήρυξη, ο εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Λαμιέων 

στα θέματα Παιδείας, κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος ανέφερε: «Δυστυχώς 

ενώ ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών τον ίδιο αριθμό, συν μία 

παραπάνω, δηλ. εξήντα πέντε (65) θέσεις, η προκήρυξη η οποία ήρθε για 

το Δήμο Λαμίας ήταν δυστυχώς σαράντα εννιά (49) που σημαίνει αυτό ότι 

πρέπει να πορευτούμε με σαράντα εννιά (49) νέες, οι οποίες πρέπει να 

κατανεμηθούν στις σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν και τις ιδιαιτερότητες. 

Ναι μεν το Υπουργείο Εσωτερικών έλαβε υπ’ όψιν τον αριθμό των 

αιθουσών, παράδειγμα 630, δε ξέρω πόσες αίθουσες έλαβε υπ’ όψιν, 

αλλά δεν έλαβε καθόλου υπ’ όψιν το προσωπικό το οποίο είχαμε με 

αποτέλεσμα να αποκλείονται γύρω στις δεκαπέντε (15) καθαρίστριες οι 

οποίες δούλευαν ήδη για δυο, τρία, δε ξέρω για πόσα χρόνια στα 

σχολεία, για τις οποίες δε μπορούμε να κάνουμε πρόσληψη. Τώρα είναι 

ένα σταυρόλεξο δύσκολο, προσπαθούμε όλη η Δημοτική Αρχή και ο κ. 

Δήμαρχος ούτως ώστε να δούμε πως θα μπορέσουμε το προσωπικό αυτό να 

το μοιράσουμε στις σχολικές μονάδες, ούτως ώστε αρχές Σεπτέμβρη να είναι 

έτοιμες…» 

Επειδή, τα ανωτέρω εκτιθέμενα συνιστούν έμπρακτη ένδειξη της 

γενικευμένης αίσθησης ανησυχίας που επικρατεί στις τάξεις των γονέων, 

εκπαιδευτικών και εκπροσώπων των πολιτών εν όψει της επικείμενης 

έναρξης της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς.  

Επειδή, βάσει των ως άνω αναφερομένων ο αριθμός του προσωπικού 

καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λαμιέων ήταν κατά πολύ 

μεγαλύτερος από τον αριθμό που προβλέπεται βάσει της προσφάτως 

εκδοθείσης προκήρυξης για τις ανάγκες της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς.  

Επειδή, βάσει των ως άνω εκτιθέμενων, είναι ακόμη, αβέβαιο το πως 

η ανωτέρω αναφερόμενη Δημοτική Αρχή θα κατορθώσει να καλύψει το εν 

συγκρίσει με την περσινή εκπαιδευτική περίοδο, διαμορφούμενο κενό ως 

προς τον αριθμό του προσωπικού καθαριότητας.  

Επειδή, βάσει των πρόσφατων δηλώσεων της Υπουργού Παιδείας, 

ότι: «καθαρισμός των σχολείων που θα επαναλειτουργήσουν θα γίνεται 

δύο φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας», καθίσταται εξαιρετικά αβέβαιο το 

πως αυτό θα επιτευχθεί με σαφώς μειωμένο αριθμό προσωπικού 

καθαριότητας.  



Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

 

1. Ποιος είναι ο λόγος της μείωσης του αριθμού του προσωπικού 

καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λαμιέων την ώρα 

που οι ανάγκες σήμερα είναι κατά πολύ αυξημένες λόγω και της 

εξελισσόμενης πανδημίας; 

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο ερωτώμενος Υπουργός 

προκειμένου να άρει/αμβλύνει τις εύλογες ανησυχίες της 

Ενώσεως Γονέων & Κηδεμόνων Λαμίας;  

 

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων  

 

Παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός όπως μου χορηγήσει: 

 

1. Αντίγραφο του/των εγγράφου/ων ενός εκάστου εκ των Δήμων 

που συγκροτούν την Π.Ε. Φθιώτιδας αναφορικά με τα αιτήματα 

που υπέβαλαν προς το αρμόδιο Υπουργείο, σχετικά με τον 

αριθμό του προσωπικού καθαριότητας που χρειάζονται εν όψει 

και της νέας εκπαιδευτικής περιόδου.  

2. Τις αντίστοιχες αποφάσεις εγκρίσεως. 

3. Συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό του 

προσωπικού καθαριότητας που υπήρχε/υπάρχει σε κάθε Δήμο 

της Π.Ε. Φθιώτιδας τα έτη 2018, 2019 και τον αριθμό που 

προκηρύχθηκε εν τέλει για το 2020.  

 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

 

Ιωάννης Αθ. Σαρακιώτης 


