
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 32 

Προς: 

1. Υπουργό Εσωτερικών 

κ. Μάκη Βορίδη 

Σταδίου 27 

101 83 – Αθήνα 

2. Υπουργό Υγείας 

κ. Θάνο Πλεύρη 

Αριστοτέλους 17 

104 33 – Αθήνα 

3. Υπουργό Παιδείας 

κα Νίκη Κεραμέως 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 

151 80 – Μαρούσι 

 

Κυρία και κύριοι Υπουργοί, 

Με το άνοιγμα των Σχολείων αναδείχθηκε μια σειρά λαθών, προχειρότητα 

και εν τέλει ανικανότητα εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργείων και συνολικά της 

κυβέρνησης να διαχειριστούν και να περιορίσουν τη μεταδοτικότητα του κορωνοϊού 

(COVID-19). 

Ενώ οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού επέδειξαν σοβαρότητα, και με 

υποδειγματικό τρόπο και αυταπάρνηση, θέτοντας σε πολλές περιπτώσεις την δική 

τους υγεία σε κίνδυνο, ανταποκρίθηκαν στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της 

πανδημίας, η κυβέρνηση αδιαφόρησε για την Υγιεινή και Ασφάλεια στα σχολεία και 

άφησε υπαλλήλους και μαθητές εκτεθειμένους στον κορωνοϊό. Κι αυτό την ώρα που η 

πανδημία βρίσκεται σε έξαρση, με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα και χιλιάδες νεκρούς.  

Απέκλεισε η κυβέρνηση από την πλατφόρμα διάθεσης δωρεάν SELF TEST 

τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, που έχουν σημαντικό ρόλο στη 

λειτουργία των Σχολείων, όπως τις Σχολικές Καθαρίστριες, τους Σχολικούς Φύλακες 

και το προσωπικό συντήρησης των Σχολικών Μονάδων.                                         

Δεν μπορεί μετά από δύο (2) ολόκληρα χρόνια και για δεύτερη φορά να... 

ξεχνάει η κυβέρνηση το προσωπικό που διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των 

Σχολικών Μονάδων. Τα σχολεία δεν έχουν μόνο μαθητές και εκπαιδευτικούς και για 

να λειτουργήσουν πρέπει να έχουν καθαριότητα, φύλαξη και συντήρηση. 

Σας καλούμε άμεσα να ενεργήσετε προκειμένου να βρεθεί λύση στο 

πρόβλημα από τα αρμόδια Υπουργεία, να ανοίξει η πλατφόρμα και να δοθεί η 

δυνατότητα διάθεσης δωρεάν διαγνωστικών SELF TEST στις παραπάνω κατηγορίες 

εργαζομένων. 



Σε διαφορετική περίπτωση, είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε 

δυναμικά για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων των 

Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού στις Σχολικές Μονάδες. 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

  Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν.  Γραμματέας 

 

Νίκος Τράκας                                                           Βασίλης Πετρόπουλος 


