
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

 

Βούλα, 18 Σεπτεμβρίου 2020 

Προς:  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

Κοινοποίηση:   

Γραφείο Δημάρχου 

             Κα Μαρία Κανέλλου, Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας 

             Κα Δήμητρα Νικηφοράκη, Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής 2βάθμιας Εκπαίδευσης 

             Κον Γεώργιο Ντούτσουλη, Πρόεδρο Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων 

             Κον Κωνσταντίνο Βενιζελέα, Διευθυντή 2ου Λυκείου Βούλας 

Θέμα:  Τοποθέτηση 2ης Καθαρίστριας στο 2ο Λύκειο Βούλας, ώστε να εφαρμοστεί σωστά το 

Πρωτόκολλο Υγείας για τον Covid-19  

 

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες, 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και κατά την διάρκεια μίας πρωτοφανούς όσο και δύσκολης 

περιόδου αναφορικά με την προστασία της υγείας των παιδιών, των εκπαιδευτικών και κατ’ 

επέκταση όλου του κοινωνικού συνόλου, έχουν καθοριστεί δράσεις και συγκεκριμένο 

υγειονομικό πρωτόκολλο που θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως και χωρίς παρεκκλίσεις εντός 

των σχολικών μονάδων. 

Το 2ο Λύκειο Βούλας είναι ένα σχολείο 12 διδακτικών αιθουσών, σε τρία επίπεδα, με 250 

περίπου μαθητές και μαθήτριες.  Διαθέτει επίσης, αίθουσα πληροφορικής, χημείο, αίθουσα 

εκδηλώσεων, γραφεία καθηγητών και άλλους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους (τουαλέτες 

κλπ.).  Η καθαριότητα όλων αυτών των χώρων, όπως επίσης και του προαυλίου, γίνεται από μία 

καθαρίστρια πλήρους απασχόλησης. 

Όπως διαβάζουμε στην σελίδα 16 του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση του 

Covid-19, οι αρμοδιότητες της καθαρίστριας έχουν πολλαπλασιαστεί, καθώς πέρα από τον 

σχολαστικό και επαναλαμβανόμενο καθαρισμό όλων των επιφανειών (δάπεδα, πόμολα, 

γραφεία, έπιπλα, κουπαστές σκαλών και κιγκλιδωμάτων, βρύσες και κυρίως θρανία), σύμφωνα 

με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας «Καθαρισμός και Απολύμανση Νο2», θα πρέπει να 

γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις που αφορούν το τακτικότατο αερισμό των χώρων μέσα σε πολύ 

μικρά χρονικά διαστήματα. 



Θεωρούμε πως όλα τα παραπάνω, μαζί φυσικά με τον συνεχή καθαρισμό και την απολύμανση 

των τουαλετών, είναι πρακτικά ανέφικτο, αλλά κυρίως απάνθρωπο να ζητάμε να γίνουν από 

ένα και μόνο άτομο. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι η ανάγκη πρόσληψης δεύτερης καθαρίστριας, έστω μειωμένου 

ωραρίου, είναι παραπάνω από επιτακτική.  Διαβάζοντας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Εσωτερικών (https://www.ypes.gr/ypegrafi-i-pys-gia-ton-arithmo-prosopikoy-proslipsis-

kathariotitas-sta-scholeia/) ότι υπεγράφη η ΠΥΣ για 9474 προσλήψεις στην καθαριότητα των 

σχολείων και παρατηρώντας, στον πίνακα που δημοσιεύεται, ότι οι θέσεις για τον Δήμο μας 

είναι 32, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε πρώτον αν έχουν γίνει ή πότε πρόκειται να γίνουν 

αυτές οι προσλήψεις και δεύτερον αν προορίζεται κάποιο από αυτά τα άτομα για να δουλέψει 

στο σχολείο μας. 

Περιμένουμε, το συντομότερο δυνατόν,   την γραπτή απάντησή σας στο mail του Συλλόγου μας 

(goneis2lv@gmail.com) ή στην αλληλογραφία που έρχεται στο σχολείο μας.  Σε περίπτωση που 

είναι ανέφικτη η πρόσληψη δεύτερης καθαρίστριας, θα πρέπει να μας τεθούν υπόψη οι 

ενέργειες που σκοπεύει να κάνει ο Δήμος σχετικά με το πώς θα καλυφθούν οι κανόνες του 

Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.  Σας μεταφέρουμε την αγωνία όλων των γονέων του σχολείου μας, 

πολλοί από τους οποίους αισθάνονται ότι τα παιδιά τους είναι απροστάτευτα σε καιρό 

πανδημίας. 

Ευχόμαστε και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε όπου μας ζητηθεί, ώστε να δοθεί λύση στο 

μεγάλο αυτό ζήτημα και να κυλίσει η σχολική χρονιά όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για τα παιδιά 

του Δήμου μας και τις οικογένειές τους. 

  

Για το ΔΣ 

                   Ο Πρόεδρος                                                                              Η Γραμματέας 

              Ανδρέας  Τσαβλίρης                                                                              Βασιλική Χαραμή                                                                               

 

 

 

 
 

 
Σύλλογος Γονέων 2ου Λυκείου Βούλας 

web:  www.goneis2lv.eu 
Email:  goneis2lv@gmail.com 

Facebook:  @2ndlyceum                                                                                                                                                                                      
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