
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ” 

Καθαριοά τητα σχολικωά ν μοναά δων  
εν μεάσω πανδημιάας 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός πως - κατόπιν των χρόνιων 
αγώνων του σωματείου των καθαριστριών, του συνδικαλιστικού κινήματος 
των εκπαιδευτικών και του γονεϊκού κινήματος οι καθαρίστριες 
προσλαμβάνονται με συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου.  

Το αίτημα, βέβαια, για μονιμοποίηση των καθαριστριών παραμένει 
ζητούμενο και εξακολουθεί να βρίσκεται στις διεκδικήσεις μας. 

Αξίζει να επισημάνουμε  πως για τη νέα σχολική χρονιά θα  
υπάρχουν τριών ειδών "ταχύτητες" στις καθαρίστριες των σχολικών 
μονάδων: Οι καθαρίστριες Αορίστου Χρόνου (πλήρους απασχόλησης), οι 
καθαρίστριες Ορισμένου Χρόνου (πλήρους απασχόλησης) και οι 
καθαρίστριες Ορισμένου Χρόνου «μερικής απασχόλησης».  

Όπως όλοι γνωρίζουμε οι σχολικές μονάδες της Π.Ε. λειτουργούν με 
Ολοήμερο Πρόγραμμα, έχοντας καθημερινά οκτάωρη λειτουργία (8.00 – 
16.00) και όσες από αυτές έχουν δημιουργήσει και Τμήμα Πρωινής Ζώνης 
λειτουργούν από τις 7.00 π.μ.  

Τα ερωτήματα που θέτουμε είναι τα εξής: 

Πώς θα υπάρχει “σχολαστικός καθαρισμός” καθ’ όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας των σχολείων στην Π.Ε. (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) όταν αυτά 
λειτουργούν 8 και 9 ώρες την ημέρα, ενώ το ωράριο των καθαριστριών 
πλήρους απασχόλησης είναι 6 ώρες και 30 λεπτά και η συντριπτική 
πλειοψηφία των σχολικών μονάδων θα έχει μία μόνο καθαρίστρια;  



Πώς θα υπάρξει σχολαστικός καθαρισμός κατά τα διαλείμματα 
(ακόμη κι αν γίνουν δύο βάρδιες διαλειμμάτων) από μία καθαρίστρια, η 
οποία θα πρέπει να καθαρίσει τις μισές αίθουσες διδασκαλίας (καρέκλες, 
θρανία, έδρα, πόρτες, πόμολα), το εργαστήρι Πληροφορικής, το Χημείο, το 
Τμήμα Ένταξης, το χώρο όπου στεγάζεται η Τάξη Υποδοχής, τη Βιβλιοθήκη, 
την Α.Π.Χ., τους διαδρόμους, τα κλιμακοστάσια σε 10 έως 20 λεπτά που 
διαρκούν τα διαλείμματα;  

Πώς θα υπάρξει «σχολαστικός καθαρισμός» με τη λήξη του Βασικού 
προγράμματος και την προετοιμασία των (ίδιων) αιθουσών για το φαγητό 
του Ολοήμερου σε 5 λεπτά που ορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα; 

Πώς θα υπάρξει σχολαστικός καθαρισμός και με το πέρας της 
λειτουργίας τους όταν το ωράριο των καθαριστριών δεν αρκεί ούτε για τη 
διάρκεια λειτουργίας του σχολείου; 

Πώς θα υπάρξει σχολαστικός καθαρισμός στα Νηπιαγωγεία όταν σε 
αυτά θα τοποθετηθούν - κατά τεκμήριο - οι καθαρίστριες “μερικής” 
απασχόλησης, καλύπτοντας - στην καλύτερη περίπτωση - μόνο τις μισές 
ώρες από την καθημερινή τους λειτουργία; Πώς θα υπάρξει σχολαστικός 
καθαρισμός, όταν πολλά από αυτά λειτουργούν σε ακατάλληλα κτήρια, 
άλλα «φιλοξενούνται» σε Δημοτικά Σχολεία, άλλα σε απομακρυσμένα 
παραρτήματα, σε κοντέινερ, όταν έχουν χρησιμοποιηθεί όλοι οι χώροι του 
κτηρίου για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της Δίχρονης 
Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης;  

Η κατάσταση γίνεται τραγικότερη, βέβαια, με τα πληθωρικά τμήματα 
και την αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα από 22 σε 25. 

Η λύση είναι ΜΙΑ σε ότι αφορά την καθαριότητα των σχολικών 
μονάδων. Εδώ και τώρα περισσότερες προσλήψεις καθαριστριών με 
συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και με χρηματοδότηση από το κράτος, 
ώστε σε κάθε σχολική μονάδα να υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
καθαρίστριες!  

• Πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλες τις καθαρίστριες 
• Η ώρα της ευθύνης και των αποφάσεων έφτασε για όλους μας! 

 

Από τη Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. “ΠΕΡΙΚΛΗ” 


