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Στη συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων μετά τη συνταξιοδότηση των μόνιμων καθαριστριών 

(που βρισκόταν στο σχολείο και το πρωί) έχει γίνει αντικατάστασή τους όχι από μόνιμες αλλά από 

συμβασιούχους (που πληρώνονται με την αίθουσα) που βρίσκονται στο σχολείο μετά τη λήξη του 

ωραρίου του. Το πρόβλημα αυτό αφορά σχεδόν όλα τα σχολεία και έχει σαν συνέπεια να μην υπάρχει 

καθαρίστρια στη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας των σχολείων και να δημιουργούνται σοβαρά 

προβλήματα με την καθαριότητα. Ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία το πρόβλημα είναι έντονο λόγω της ηλικίας 

των μικρών μαθητών. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, και πρέπει να λυθεί με πρόσληψη του αναγκαίου 

προσωπικού, όχι με επιβάρυνση των γονέων ή/και των εκπαιδευτικών. Η ακόμη, να εξετασθεί η 

δυνατότητα της επέκταση της σύμβασης των συμβασιούχων καθαριστριών έτσι ώστε να είναι δυνατόν να 

έρχονται και το πρωί. 

Δεν θεωρούμε ικανοποιητική λύση την πρόταση που έχει γίνει στις απογευματινές καθαρίστριες 

να αναλάβουν το πρωινό καθάρισμα για 1-2 ώρες με 60 ευρώ το μήνα επιπλέον. Το ποσόν αυτό είναι 

εξευτελιστικό και δεν επαρκεί ούτε για τα εισιτήρια της μετακίνησής τους. Για το λόγο αυτό δεν έχει 

υπάρξει ιδιαίτερη ανταπόκριση σε αυτή την πρόταση. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι και αυτές που 

δέχτηκαν, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη.  

Σήμερα, 2 σχολικά συγκροτήματα είναι χωρίς πρωινή καθαρίστρια, σε 2 εξακολουθούν να 

υπάρχουν οι παλιές καθαρίστριες αορίστου χρόνου, σε 3 υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση –με 

καθαρίστριες που πληρώνονται με 60 ευρώ για 1-2 ώρες αλλά και με πληρωμή από γονείς και σε ένα 

μόνο υπάρχει καθαρίστρια αορίστου χρόνου με σύμβαση που βρίσκεται στο σχολείο από τις 9 έως τις 1  

Σε όλα τα νηπιαγωγεία μας δεν υπάρχει πρωινή καθαρίστρια από το Δήμο, ενώ σε δύο από αυτά 

υπάρχει με πληρωμή των γονέων.  

Ζητάμε από το Δήμο  να μεριμνήσει για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων και σε πρωινή 

καθαριότητα με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Επίσης ζητάμε να φτιαχτούν επιπλέον 

τουαλέτες στο 5ου νηπιαγωγείο, αφού οι τουαλέτες δεν επαρκούν για το μεγάλο αριθμό των μικρών 

μαθητών. Το αίτημα έχει τεθεί επανειλημμένα, αλλά δεν έχει ικανοποιηθεί.  

 

 


