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                                                                                                       ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                  ΠΡΟΣ : 
ΜΑΘΗΤΩΝ 7ου ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                  
Email :                                                                                        Ως Πίνακα Αποδεκτών 
 silogos.g.k.7dimotik.elefsinas@gmail.com                ΚΟΙΝ: 
                                      
Αριθ. Πρωτ :          42/14 
Ελευσίνα        3-12-2014 
                                                                                  
 
Θέμα: « Υγιεινή και Ασφάλεια Μαθητών - Διδασκόντων 7ου Δημοτικού Σχολείου 

Ελευσίνας »    
      
Σχετ: α)  ΦΕΚ 1340/02/16-10-2002 «Καθορισμός Καθηκόντων Προϊσταμένων,  
                Διευθυντών, Συμβούλων, Συλλόγου Διδασκόντων».    
          β)   N. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85)   «Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων». 
          γ )  Εγγρ. Υπ’ Αριθ. Πρωτ. 81/14//13-9-13 «Υγιεινή & Ασφάλεια Μαθητών –  
                Σχολικών Μονάδων» της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δ. Ελευσίνας. 
          δ)  Εγγρ. Υπ’ Αριθ. Πρωτ. 14/14//27-2-14 «Πρόσληψη Προσωπικού  
               (Καθαρίστριας) στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας» του Συλλόγου Γονέων & 
               Κηδεμόνων Μαθητών 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας». 
          ε)  Υπ’ αριθ. 43/13//21-11-2013 Απόφαση επί 3ου έκτακτου θέματος ΕΣΕΠΕ  
                Δ. Ελευσίνας «Αίτημα 7ου ΔΣ Ελευσίνας για πρόσληψη δεύτερης καθαρίστριας 
                για τις ανάγκες του σχολείου»  
        στ)  Υπ’ αριθ. 9/13//21-11-2013 Πρακτικό Συνεδριάσεως ΕΣΕΠΕ Δ. Ελευσίνας. 
 
          
  Κυρίες και κύριοι,  
    

με αφορμή την υφιστάμενη κατάσταση που βιώνουμε στη σχολική μας μονάδα από την 
έναρξη του σχολικού έτους, έχουμε οχλήσει αρμοδίως, πολλάκις φορές καταθέτοντας το 
πρόβλημα που βιώνουν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί επί καθημερινής βάσεως στη 
σχολική μας μονάδα. Επειδή ουδεμία ενέργεια αναλήφθηκε επί του αυτού του σοβαρού 
θέματος, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ΔΣ οργάνου μας, σας κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα.  
 
1. Η σχολική μας μονάδα φιλοξενεί 157 μαθητές και περίπου 20 εκπαιδευτικούς εκ 
περιτροπής. Είναι κατασκευασμένη σε τριώροφη δομή και αποτελείτε από 12 αίθουσες 
διδασκαλίας, γραφείο διδασκόντων, γραφείο Δνσης, Αποχωρητήρια αγοριών, 
Αποχωρητήρια κοριτσιών, Αποχωρητήρια διδασκόντων, δύο κλιμακοστάσια, αποδυτήρια, 
κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρος κτλπ. Συμπεριλαμβάνετε μεταξύ άλλων στις 
μεγαλύτερες σχολικές δομές του δήμου μας. Ξέχωρα από τα προαναφερθέντα, στο 
οικόπεδο υπάρχει και ανεξάρτητη δομή που λειτουργεί ως αίθουσα εκδηλώσεων –από τις 
μεγαλύτερες- με ανάλογες διευκολύνσεις (αποχωρητήρια, αλακτήρια κτλπ). Ο δε 
προαύλιος χώρος περικλείετε με δενδροστοιχία πεύκων και ιτιών, όπου η φυσική 
ρύπανση από την πτώση των φύλλων είναι καθημερινή. 
 
2. Ο καθαρισμός εκτελούνταν επί πολλά έτη από μία (1) και μόνο, μόνιμη καθαρίστρια 
στην οποία συνέδραμε και συγγενικό της πρόσωπο ώστε να ανταπεξέλθει στις αυξημένες 
απαιτήσεις καθαρισμού της. Με αφορμή συχνών μακροχρόνιων απουσιών της για λόγους 
υγείας, με απόφαση της ΕΣΕΠΕ Δ. Ελευσίνας προσλήφθηκε με σύμβαση έργου 
τετράωρης απασχόλησης ακόμα μία (1) καθαρίστρια όπου εκτελεί τα καθήκοντά της έως 
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και σήμερα. Μετά την αποβίωσα μόνιμη καθαρίστρια, η ανωτέρω συμβασιούχος 
εκτελούσε μόνη το έργο που της ανατέθηκε έως τον Μαίο 14 όπου και τοποθετήθηκε από 
την Α/βάθμια Εκπαίδευση μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και δεύτερη έως το τέλος του 
σχολικού έτους 2014. 
 
3. Η Δνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων κατ’ εφαρμογή σχετικού (α) διενεργεί τις 
απαραίτητες ενέργειες - προσπάθειες για την εκτέλεση των εντελλομένων σε αυτό, χωρίς 
όμως να είναι εφικτό το προβλεπόμενο αποτέλεσμα. Επί μακρόν έχουν υπάρξει 
τηλεφωνικές και έγγραφες οχλήσεις αρμοδίως. Έχουν ληφθεί εκτελεστέες αποφάσεις επί 
των έγγραφων αιτημάτων με σχετικά (ε),(στ), όπου δεν έχουν εκτελεσθεί.  
 
4. Το υπερκείμενο συλλογικό μας όργανο η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δ. 
Ελευσίνας και το ΔΣ του συλλόγου μας έχει απαιτήσει μέσω τον οργάνων και των 
επιτροπών που συμμετέχει δια ζώσεις και εγγράφως με  σχετικά (γ), (δ) να αναληφθούν 
οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η Υγιεινή και Ασφάλεια των Μαθητών. 
Από τα διαφαινόμενα όμως της παρούσης και δεδομένης καταστάσεως απειλείτε πλέον 
και η Υγιεινή και η Ασφάλεια των Εργαζομένων Εκπαιδευτικών της σχολικής μας 
μονάδας.         
 
5. Η καθαρίστρια, που σημειωτέων είναι και μητέρα μαθητών που φοιτούν στη σχολική 
μας μονάδα, διενεργεί τιτάνιες προσπάθειες ώστε να ανταπεξέλθει πλήρως στα 
καθήκοντά της, χωρίς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τούτο οφείλετε στο μέγεθος 
της σχολικής δομής. Ο συνδυασμός δε, των αυξημένων απαιτήσεων  και του ωραρίου 
εργασίας βάση της συμβάσεως, καθιστά ανθρωπίνως αδύνατο το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
Σας καταθέτουμε δε, ότι έχει να λαμβάνει δεδουλευμένα, από αρχή του σχολικού έτους 
2014.     
 

Ε Π Ε Ι Δ Η  
 
   Όλα τα παραπάνω είναι βάσιμα, σας εφιστούμε την προσοχή και σας καλούμε να 
αναληφθούν ενέργειες ως ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ για τα κάτωθι, 
 
Α.   Την τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους 
χώρους της σχολικής μας μονάδας. 
 
Β.    Να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων, ώστε να αποφευχθεί 
η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών και να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία των μαθητών και 
εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας. 
 
Γ.    Να εφαρμοστεί πιστά και με αυστηρότητα η ισχύουσα Υγειονομική Νομοθεσία, προς 
κάθε κατεύθυνση, με τη επιβολή κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών) με στόχο την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας σε περίπτωση που έχει υπάρξει αδράνεια ή παράβλεψη.   
 
Δ.  Να ληφθούν σοβαρά υπόψη σας τα ανωτέρω και μη έχοντας την πολυτέλεια για 
οποιαδήποτε Χρονική Ανοχή για την Υγιεινή και Ασφάλεια των μαθητών και παιδιών μας, 
καθιστούμε σαφές τις προθέσεις μας κατά παντός υπευθύνου, επιφυλασσόμενοι παντός 
νομίμου δικαιώματός μας.  
 

ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΑΜΕΣΑ 
 

Κατ’ εξαίρεση του χρονικού περιθωρίου έγγραφης απάντησης, σύμφωνα με την ισχύουσα  
νομοθεσία, θέτοντας ως μέγιστη προτεραιότητα την πάσης φύσεως ευθύνη καθενός για 
την διασφάλιση του θεμελιώδους αγαθού, τη Δημόσια Υγεία. 
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 1. Την έγγραφη ενημέρωσή μας, από τους ΄΄προς ενέργεια΄΄ αναφερόμενους στο κείμενο  
για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί έως την λήψη του παρόντος για την 
αντιμετώπιση του αναφερόμενου προβλήματος.     
 
2. Την έγγραφη ενημέρωσή μας, για τις άμεσες προθέσεις - ενέργειες για την προάσπιση 
της Υγιεινής και Ασφάλειας των Μαθητών και Εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας.  
 
Τέλος καλούμε, την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δ. Ελευσίνας, την Ομοσπονδία 
Γονέων Μαθητών Περιφέρειας Ν. Αττικής και την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων 
Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής που 
κοινοποιείται το παρόν για τα κάτωθι, 
 
 1. Να αναλάβουν πάσης φύσεως ενέργειες ώστε να διασφαλισθεί η Υγιεινή και Ασφάλεια 
των Μαθητών και Εκπαιδευτικών του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας. 
 
2. Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Περιφέρειας Ν. Αττικής και Ανώτατη Συνομοσπονδία 
Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), την μελλοντική συμπαράστασή τους σε επίπεδο  
νομικής απαίτησής μας.      
 
    
 
 

                                                         Για το Δ.Σ. 
                                            
 

     Ο  Γεν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                         
.       Μέγας Καραμπίνης                                                              Αικατερίνη Νικολάου                                                                                              
            (6947-155947)                                                                      ( 6977-170282 )                                                
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Πίνακας Αποδεκτών  
 
Προς Ενέργεια 
 
1. Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής κ. Παναγιώτη Σπύρου 
    (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  grammateia@dipe-dytik.att.sch.gr ) 
 

2. Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής – Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
     Μέριμνας Ελευσίνας (Εθνικής Αντιστάσεως 80 & Τσόκα Μ) 
 

3. Τµήµα Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Ελευσίνας  
    (Ικάρου 20 & Εθν. Αντιστάσεως) 
 

4. ΕΣΕΠΕ Δ. Ελευσίνας  
    α. Πρόεδρο κ. Μενέλαο Μίχα 
    β. Λοιπά Μέλη ΕΣΕΠΕ  
 

5. Δήμο Ελευσίνας (με την παράκληση για διανομή στους κάτωθι) 
   ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protoc@elefsina.gr, ds@elefsina.gr ) 
 

    α. Αντιδήμαρχο Παιδείας Δ. Ελευσίνας κ. Δέσποινα Οικονόμου 
    β. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Δ. Ελευσίνας  
    γ. Δ/νση Κοινωνικής  Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, Τμήμα Πολιτισμού, 
        Αθλητισμ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Δ. Ελευσίνας 
    δ. Διεύθυνση Συνεργείων Δ. Ελευσίνας, Τμήμα Καθαριότητας    
    

    ε. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ελευσίνας (για την διανομή στους παρακάτω) 
 

        1. Πρόεδρο  Δημ. Συμβουλίου Δ. Ελευσίνας κ. Βασίλη Αγριμάκη 
        2. Αντιπρόεδρο  Δημ. Συμβουλίου Δ. Ελευσίνας κ. Βαρβάρα Ρεντούμη 
        3. Γραμματέα  Δημ. Συμβουλίου Δ. Ελευσίνας κ. Κυριακή Παραδείση 
        4. Επικεφαλής Συνδυασμών Δημ. Συμβουλίου Δ. Ελευσίνας 
            κ.κ. Δημήτριο Λιάσκο,  
                  Νικόλαο Βιλλιώτη, 
                  Κωνσταντίνο Βαμβακά,  
                  Εμμανουήλ Βαρδαβάκη 
        5. Λοιπά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ελευσίνας 
 
 
Προς Κοινοποίηση  
(με παράκληση, το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ελευσίνας, να κοινοποιήσει  
στον α/α 1 το παρόν.)  
 
1. Γραφείο Δημάρχου (Υπ’ όψιν Δήμαρχου Ελευσίνας κ. Γεώργιο Τσουκαλά 
 

2. Διεύθυνση 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας  
   (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@7dim-elefs.att.sch.gr ) 
 

3. Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δ. Ελευσίνας 
    (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου enosi.goneon.elefsinas@gmail.com ) 
 

4. Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Περιφέρειας Ν. Αττικής 
    (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου omosp.goneon.athinas@gmail.com ) 
 

5. Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας 
    (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gt.asgme@gmail.com ) 
 

6. Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής 
   (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου syllogikadytatt@gmail.com ) 
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