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Προσ:1. Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων Π.Ε.  

Ζακύνθου 

Τμόμα Περιβαλλοντικόσ Υγιεινόσ& 

Υγειονομικού ελϋγχου Π.Ε. Ζακύνθου (υπόψη 

κ. Προώςταμϋνου) 

2. Περιφερειϊρχη Ιονύων Νόςων 

3. Αντιπεριφερειϊρχη Π.Ε. Ζακύνθου 

 

Κοινοπούηςη:1. Δ/νςεισ Α/θμιασ & Β/ θμιασ 

Εκπ/ςησ Ιονύων Νόςων 

2. Σχολικϋσ Μονϊδεσ Α/θμιασ Εκπ/ςησ (δια 

των οικεύων  Δ/νςεων) 

3. Μουςικϊ Σχολεύα (δια των οικεύων Δ/νςεων 

                

                

              

 
ΘΕΜΑ: « Τγειονομικού ϋλεγχοι ςτα ςχολεύα » 
ΦΕΣ:1)Αρ. Πρωτ. οικ. 10709/2014 /07-02-2019 ϋγγραφο τησ Περιφϋρειασ Ιονύων Νόςων Π.Ε. 

Ζακύνθου, Τμόματοσ Περιβαλλοντικόσ Υγιεινόσ& Υγειονομικού ελϋγχου Π.Ε. Ζακύνθου 

           2)Αρ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ. 67566/10-9-2018 εγκύκλιο του Υπουργεύου Υγεύασ, Δ/νςη 
Δημόςιασ Υγεύασ, Τμόμα Υγιεινόσ & Υγειονομικών Ελϋγχων 

           3) Αρ. Πρωτ. 907/18-02-2019 ϋγγραφο τησ Δ/νςησ Α/θμιασ Εκπ/ςησ Ζακύνθου 
           4) Αρ. Πρωτ. 1022/27-02-2019 ϋγγραφο τησ Δ/νςησ Α/θμιασ Εκπ/ςησ Ζακύνθου 
  

   Σε απϊντηςη του ςχετικού ςασ εγγρϊφου, ςασ ενημερώνουμε ότι εκπαιδευτικού μασ 

δεν αρνούνται ςε καμύα των περιπτώςεων τουσ ελϋγχουσ που η υπηρεςύα ςασ  ϋχει την 

αρμοδιότητα να κϊνει ςτα ςχολεύα. Όμωσ ο τρόποσ,  η διαδικαςύα και τα ζητούμενα των 

ελϋγχων, δημιουργούν αναςτϊτωςη και πρόβλημα ςτην ομαλό λειτουργύα των ςχολεύων 

μασ. 

Θα πρϋπει να κατανοόςετε ότι οι  εκπαιδευτικού εύναι δημόςιοι υπϊλληλοι και αςκούν 

λειτούργημα μϋςα ςτην τϊξη, το οπούο μπορεύ να διακόπτεται μόνο ςε ϋκτακτα και ςοβαρϊ 

περιςτατικϊ. 

 Επιπλϋον, οι εκπαιδευτικού προςκομύζουν τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ για το 

διοριςμό τουσ και την ανϊληψη υπηρεςύασ. Εφόςον η προώςτϊμενη αρχό δεν ϋχει ζητόςει 

ςυμπληρωματικϊ ϋγγραφα, δεν μπορεύ να τουσ ζητούνται αιφνιδύωσ από την υπηρεςύα ςασ 

πιςτοποιητικϊ, ςτολϋσ κ.α. που απαιτούνται ςε επιχειρόςεισ υγειονομικού ενδιαφϋροντοσ. 
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Εύναι γνωςτό ότι οι υποδομϋσ και οι εγκαταςτϊςεισ ςτα ςχολεύα μασ δεν εύναι αυτϋσ 

που θα ϋπρεπε, όπωσ και  η ςυντόρηςη ςυςκευών, κλιματιςτικών κλπ, πλην όμωσ , την 

ευθύνη δεν ϋχει ο εκπαιδευτικόσ και οι παρεμβϊςεισ που μπορεύ να κϊνει εύναι 

περιοριςμϋνεσ, καθότι οι εκπαιδευτικού δεν εύναι ιδιοκτότεσ των χώρων αυτών, αλλϊ 

εργαζόμενοι. 

Σασ καλούμε να περιοριςτεύτε ςτα προβλεπόμενα τησ ςχετικόσ εγκυκλύου 

(Δ1γ/Γ.Π/οικ.67566), δεύχνοντασ κατανόηςη για τη ομαλό λειτουργύα των ςχολεύων μασ 

και ςεβαςμό ςτο λειτούργημα του εκπαιδευτικού. 

 

    

 

 

                                                                                                               Ο Περιφερειακόσ Διευθυντόσ 
                                                                                              Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ 
                                                                                                Εκπαύδευςησ Ιονύων Νόςων 
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