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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Η επαναλειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιβεβαιώνει όσα είχαν 

επισημάνει ήδη από τις αρχές του Μάη τα σωματεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σ’ ό,τι αφορά στο πρόβλημα της καθαριότητας των σχολείων. 

Η μετακίνηση των εργαζόμενων της καθαριότητας των σχολείων της πρωτοβάθμιας, για να 

καλύψουν τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας για απολύμανση των τάξεων (θρανία, γραφεία, πόμολα 

κτλ) και των τουαλετών σε κάθε διάλειμμα, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, 

ήταν μια λύση ανάγκης, καθώς δεν μπορούσε παρά να είναι προσωρινή. Πολλώ δε μάλλον όταν 

οι περισσότερες/-οι εργαζόμενες/-οι στην καθαριότητα των σχολείων έχουν συμβάσεις 4ωρες, που 

προβλέπουν την προσέλευσή τους στο σχολείο μετά το πέρας των μαθημάτων, δηλαδή το 

μεσημέρι. Αν και όλο αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ήταν όλη την ημέρα στα 

σχολεία, αποδεχόμενες/-οι την κρισιμότητα της κατάστασης, καταστρατηγώντας το 4ωρο ωράριό 

τους και για 300- 500€, το υπουργείο και οι δήμοι δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση να 

εξασφαλίσουν την ολοήμερη καθαριότητα στα σχολεία με μόνιμο προσωπικό. Διατυμπάνιζαν κατά 

τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, το άνοιγμά τους, χωρίς να 

φροντίσουν να αλλάξουν ούτε έναν από τους όρους που έκαναν τα σχολεία «υγιεινομικές 

βόμβες», είτε αυτοί αφορούσαν τις ακατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας και το μεγάλο αριθμό 

παιδιών ανά τμήμα είτε το απαραίτητο προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων 

(νοσηλευτές, φύλακες, καθαρίστριες). 

Ακόμη χειρότερα, πολλοί Δήμοι, μαζί με την επαναλειτουργία των σχολείων της 

πρωτοβάθμιας, άλλαξαν και τους όρους καθαριότητας των σχολικών κτηρίων. Πλέον δε χρειάζεται 

απολύμανση των πάντων δύο φορές τη μέρα, αλλά μία, καθώς αντιλαμβάνονται ότι διαφορετικά 

δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία. Επιπλέον, κάποιοι Δήμοι τάζουν σ’ αυτούς τους 

εργαζόμενους αναπροσαρμογή των συμβάσεών τους, που αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει, δεν 

εξασφαλίζει αναδρομική ισχύ ή μισθολογική αύξηση. Ο δήμος Χανίων πρότεινε, δια στόματος του 

αντιδημάρχου παιδείας, την κάλυψη των αναγκών με προσωπικό καθαριότητας από ξενοδοχεία 

του νομού, που δεν έχουν ανοίξει ακόμα!  Όμως, η τακτική: «όταν η πραγματικότητα δε συμβαδίζει 

μαζί μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα», που ακολουθούν υπουργείο και δήμοι, θα 

ήταν από τη μεριά της εκπαιδευτικής κοινότητας κατακριτέα, αν δεν ήταν δολοφονική σε περίοδο, 

όπως η σημερινή. Δεν μπορεί να προσποιούνται ότι οι προηγούμενοι μήνες δεν υπήρξαν ποτέ και 

ότι τώρα λειτουργούν όλα καλά, ιδίως όταν δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο κανένας από τους 

παράγοντες που ανάγκασαν την κυβέρνηση να αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων. Άλλωστε, 

η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου από την υπουργό, φανερώνει τις αντίθετες προθέσεις. 



Ως εκπαιδευτικοί απαιτούμε από το Υπουργείο και τους Δήμους: 

 Την άμεση μονιμοποίηση όλου του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων. 

 Τον άμεσο διορισμό νέου μόνιμου προσωπικού, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι 

ανάγκες όλων των σχολικών μονάδων.  

 Μέσα ατομικής προστασίας για όλο το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων.  

 Σχολεία ασφαλή για μαθήτριες/-ες και εκπαιδευτικούς.      
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