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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο», αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 2
ν 

Κ.Ε..Τ. Α' Αζήλαο, εθθξάδεη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ 

θαη ηαπηόρξνλα θαηαγγέιιεη ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ 

έιιεηςε κόληκνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο, θαζώο θαη γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ 

ιόγσ ησλ εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο πνπ αθνξνύλ ηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο, ελ κέζσ 

παλδεκίαο. 
 

Όπσο αλαθέξνπλ, ραξαθηεξηζηηθά, νη εξγαδόκελνη «Είλαη απαξάδεθην θαη αδηαλόεην λα κελ 

εμαζθαιίδεηαη ν θαζαξηζκόο ελόο εζσηεξηθνύ δεκόζηνπ ρώξνπ πνπ ζηεγάδεη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο 

καζεηώλ – γνλέσλ θαη ζρνιείσλ θαη λα επαθίεηαη ζηνλ παηξησηηζκό(!) ησλ αλαπιεξσηώλ κε ηνπο 

νπνίνπο είλαη θπξίσο ζηειερσκέλε ε Υπεξεζία. Καζεκεξηλά  πξνζέξρνληαη ζηελ Υπεξεζία καο δεθάδεο 

εξγαδόκελνη, θαζώο θαη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο γηα εθπαηδεπηηθή – ςπρνινγηθή  αμηνιόγεζε, 

ζπκβνπιεπηηθή θαη ππνζηήξημε. Οη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο είλαη πξνϋπόζεζε γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ΚΕΣΥ όπσο θαη θάζε άιινπ δεκόζηνπ ρώξνπ  πνιύ πεξηζζόηεξν ηελ πεξίνδν πνπ 

ηα θξνύζκαηα covid-19 ζπάλε θάζε βδνκάδα λέν ξεθόξ. Παξάιιεια κε έθπιεμε θαη ιύπε 

πιεξνθνξεζήθακε από ηνλ ηύπν όηη ε πιεηνςεθνύζα παξάηαμε εηζεγήζεθε ζην Πεξηθεξεηαθό 

Σπκβνύιην ηελ έγθξηζε δαπαλώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 19.740€ (Αξ. Πξση.: 662572/10-09-20) γηα ηε 

δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα ηνπ παηδηνύ κε ΔΕΠ-Υ ζε ηδησηηθό θνξέα. Τν πνζό 

απηό ζα ήηαλ ηθαλό γηα λα θαιύςεη ηηο πάγηεο αλάγθεο ζε πιηθνηερληθά κέζα θαη κόληκν θαη ζηαζεξό 

πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ζηελ ππεξεζία καο. Δελ δεηήζεθε ε ζπλδξνκή  επίσημα από ηελ Υπεξεζία 

καο ή ην 1
ν
 ΚΕΣΥ Α' Αζήλαο γηα λα νξγαλώζνπκε θαη πινπνηήζνπκε ηελ παξαπάλσ δξάζε ζύκθσλα κε 

ηηο δπλαηόηεηεο καο, όπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ ΚΕΣΥ βάζε ηνπ λ.4547/2018, 

ζην Άξζξν 7 «Απνζηνιή θαη αξκνδηόηεηεο ησλ Κ.Ε.Σ.Υ.», παξ. 2 ε.». 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» απαηηεί ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

πξνβιεπόκελσλ όξσλ πγηεηλήο ζην 2
ν
 Κ.Ε..Τ. Α' Αζήλαο θαη θαιεί ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο λα 

αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηεο δηαζθαιίδνληαο κόληκε θαη ζηαζεξή παξνπζία πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαθπβεπηεί ε πγεία ηόζν ηνπ πξνζσπηθνύ όζν θαη ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε 

αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζώο θαη ησλ γνλέσλ ηνπο. 
 

Γηα ην Δ.. 
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