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Σχετικά με τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Από τις 6 Μαΐου, εν όψει της συνεδρίασης της ΔΕΠ, είχαμε καταθέσει (και είχαμε 

αποστείλει στο Υπουργείο) υπόμνημα για την εξασφάλιση όλων των όρων και των 

προϋποθέσεων για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων, τη διασφάλιση της προστασίας 

της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Είχαμε παρουσιάσει τις θέσεις μας στη 

συνεδρίαση της ΔΕΠ αλλά δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις από τον κ. Πρόεδρο, καθώς δεν 

ήταν σαφές εάν θα ανοίξουν ή όχι τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Τελικά, στις 25 Μαΐου, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας προχώρησαν σε ανακοίνωση για 

το άνοιγμα των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών και των σχολείων Ειδικής Αγωγής από την 1η 

Ιουνίου με παράταση του σχολικού έτος παρατείνεται έως την 26η Ιουνίου.  

Επομένως, τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας είναι σοβαρά και επείγοντα και πρέπει πλέον 

να απαντηθούν άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Α. Σας καταθέτουμε τη θέση του Συλλόγου μας με τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα των 

σχολείων, όπως διατυπώνονται στο έγγραφο με αρ. πρ. 179, 6/5/2020. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ).  

 

Β. Υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα τα ζητήματα που αφορούν  το Δήμο Νέας Σμύρνης και καλούμε 

το Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί:  

 Πρώτο να διορθωθούν άμεσα τα προβλήματα σε τουαλέτες και σε βρύσες στα σχολεία, 

όπου υπάρχουν τέτοια.  

 Δεύτερο να βρεθεί άμεσα περισσότερο προσωπικό για την καθαριότητα των σχολείων.  

Στα σχολεία χρειαζόμαστε διπλάσιο αριθμό από ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή όπου είναι 

δύο καθαριστές/τριες, χρειάζονται τέσσερις. Επίσης, σε περίοδο πανδημίας δεν είναι δυνατόν να 

συνεχίζεται το «μοίρασμα» του προσωπικού καθαριότητας στα νηπιαγωγεία. Κάθε νηπιαγωγείο θα 

πρέπει να έχει ένα/μια καθαρίστρια/στη, μόνιμα και αποκλειστικά για όλη τη διάρκεια λειτουργίας 

του σχολείου.  

Πρέπει να παρθεί υπόψη, ότι απαιτείται αποκλειστικά μια καθαρίστρια/ένας καθαριστής 

συνεχούς και μόνιμης απασχόλησης για τις τουαλέτες κάθε σχολείου όπου θα πρέπει να 

γίνεται αυστηρός και προσεκτικός καθαρισμός πριν και μετά τη χρήση τους από τα παιδιά. 

Άρα χρειάζονται επιπλέον προσλήψεις. Έχει δοθεί δυνατότητα για προσλήψεις και πρέπει να 

αξιοποιηθεί.  

 Τρίτο, επειδή η τοποθέτηση του Υπουργείου ότι τα αναλώσιμα που απαιτούνται 

(αντισηπτικά, μέσα προστασίας κλπ) θα τα καλύψουν τα πλεονάσματα των Σχολικών Επιτροπών 

είναι τουλάχιστον αστεία και επειδή δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να φτάσουμε για μια φορά 



ακόμη να πληρώσουν οι γονείς,  να αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο γενναία έκτακτη 

επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής και επιπλέον, εάν χρειάζεται, να ζητηθεί από την 

κυβέρνηση να δοθεί έκτακτη κρατική επιχορήγηση.  

 Τέταρτο, όσα σχολεία δεν έχουν σχολικούς νοσηλευτές/τριες, να τα καλύψει ο Δήμος. Δεν 

είναι δυνατόν να ανατεθεί η ευθύνη της πρώτης φροντίδας ασθενούς μαθητή (ή εκπαιδευτικού), 

ενημέρωσης του ΕΟΔΥ και εκτέλεσης οδηγιών κλπ στους εκπαιδευτικούς.  

 Πέμπτο, να γίνεται κάθε εβδομάδα απολύμανση των σχολείων, όπως γίνεται σε πολλά 

δημόσια κτίρια και υπουργεία. Απολύμανση κάθε Σαββατοκύριακο των χώρων των Δημόσιων 

Σχολείων και Νηπιαγωγείων από ειδικά συνεργεία απολύμανσης με ειδικά μηχανήματα σύμφωνα 

με τις επιστημονικές προδιαγραφές. 

 Έκτο, να εξοπλιστούν πλήρως τα φαρμακεία των σχολείων με όλα τα απαραίτητα 

(οινόπνευμα, γάντια, μάσκες, θερμόμετρα κλπ. Να εξασφαλιστούν δωρεάν μάσκες, γάντια και 

αντισηπτικά για όλα τα μέλη κάθε σχολικής μονάδας σε καθημερινή βάση. 

 Έβδομο, να αξιοποιηθούν τα 150 τεστ για τον Covid-19 που αγοράζει ο Δήμος (απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής 21/5/2020) και για τους εκπαιδευτικούς. Να ζητηθεί από τον ΕΟΔΥ να 

γίνονται δωρεάν τεστ ανίχνευσης του ιού σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, μαζικά, 

προληπτικά και δειγματοληπτικά.  

Τέλος, είναι γνωστό το απαράδεκτο καθεστώς εργασίας πολλών καθαριστριών (σύμβαση, 

αμοιβή με ψίχουλα). Χρόνια τα σωματεία τους, οι εκπαιδευτικοί και το γονεϊκό κίνημα 

απαιτούμε την μονιμοποίηση τους. Απαιτούμε να μονιμοποιηθεί το προσωπικό της 

καθαριότητας στα σχολεία, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Είναι η κρίσιμη 

στιγμή, στην οποία αναδεικνύεται πόσο επείγουσα ανάγκη είναι η ικανοποίηση αυτού του 

αιτήματος. Επιπλέον, πρέπει να γίνουν νέες προσλήψεις, μια και τα σχολεία είναι απαραίτητο 

να καθαρίζονται πολύ συχνά και πολύ σχολαστικά. Τα όποια "μπαλώματα" μεταφοράς 

καθαριστριών από άλλες δομές του Δήμου προς τα σχολεία, δεν πρόκειται να λύσουν το 

πρόβλημα. 

Επισημαίνουμε έντονα, ότι πρέπει να γίνει από τώρα σχεδιασμός για το Σεπτέμβρη χωρίς 

καμιά αναβολή!  

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις αποφάσεις σας.  

 


