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Αρ. Πρωτοκόλλου18/14-12-2011 
Προς: 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
Δημαρχιακό Μέγαρο, Ιθάκης 12, 15344 Γέρακας 
Κοιν/ση : κ. Αθ. Ζούτσο, Δήμαρχο Παλλήνης 
                 Κα Ειρ. Κουνενάκη, Αντιδήμαρχο Παιδείας  
 
ΘΕΜΑ: Επέκταση χώρων υγιεινής και ενίσχυση της παρουσίας προσωπικού 
υγιεινής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα. 
 
Κα Πρόεδρε και μέλη της Σχολικής Επιτροπής, 
 
Σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή ως συνέχεια της προηγούμενης με ημερομηνία 
17/10/2011 με την οποία σας περιγράφαμε επείγοντα προβλήματα, που αφορούν σε 
θέματα υγιεινής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα.  
Ο μικρός αριθμός χώρων υγιεινής (μόνο 3 WC αγοριών, 3 WC κοριτσιών, 1 WC ειδικά για 
τα αγόρια-κορίτσια της Α΄τάξης) δημιουργεί οξύ πρόβλημα στο να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
305 μαθητών στα διαλείμματα. Επιπλέον η έλλειψη προσωπικού καθαριότητας σε κάποιο 
από τα διαλείμματα του πρωινού ωραρίου, δημιουργεί το πρόβλημα της έλλειψης 
καθαριότητας και κατά συνέπεια της αποχής από τη χρήση από μεγάλο αριθμό μαθητών, 
μέχρι να σχολάσουν το μεσημέρι και να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα του σπιτιού τους.  
Στις 17/10/2011 ζητούσαμε να επιληφθείτε για τα παρακάτω: 

1. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να εξετάσει τον τρόπο και να αναλάβει την επέκταση 
των χώρων υγιεινής. 

2. Να επεκτείνετε την παρουσία του προσωπικού το πρωί, σε ώρα που θα ορίσετε με 
τον Διευθυντή του Σχολείου, για τουλάχιστον 1 ώρα, ώστε να είναι επαρκής η 
καθαριότητα των χώρων υγιεινής. 

 
Μας είχατε απαντήσει προφορικά ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου εκτιμούν ότι δεν 
υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την επέκταση. 
 
Επειδή μέλος του σύλλόγου μας εκπόνησε σχετική μελέτη και τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό (τα οποία και σας επισυνάπτουμε εδώ), ζητάμε την έγκριση της 
μελέτης και την πραγματοποίηση του έργου το συντομότερο δυνατό και λόγω του 
επείγοντος του θέματος το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί στις Χριστουγεννιάτικες διακοπές 
που το Σχολείο είναι κλειστό.  
 
Στην παρούσα φάση θέτουμε σε πρώτη προτεραιότητα τα θέματα υγιεινής και περιμένουμε 
τις ενέργειές σας.   
 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου, 
        Ο Πρόεδρος                                                            Η γραμματέας 
 Γιάννης Παρλαβάντζας                                                     Αντύπα Πέπη 
 

 


