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ΠΡΟΣ: ΔΕΠ, ΕΣΕΠΕ  

Τοποθέτηση της εκπροσώπου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης στη Δημοτική 

Επιτροπή Παιδείας σχετικά με το θέμα «Αντικατάσταση καθαρίστριας» 

Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι/ες στην Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων έχουν ταλαιπωρηθεί επί 

σειρά ετών με επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, εξευτελιστικές αμοιβές που πολλές φορές 

καταβάλλονται καθυστερημένα, και τις εξαιρετικά δυσμενείς και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. 

Αγωνίζονται καθημερινά και σε αντίξοες συνθήκες (πολλές φορές με εντελώς ανεπαρκή, ακόμα και με 

ακατάλληλα υλικά), ώστε τα σχολεία να είναι καθαρά, ώστε οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να 

λειτουργούν σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον.  

Ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, το κράτος τις/τους θεωρεί εργολάβους 

καθαρισμού κατ’ αποκοπή και χωρίς δικαιώματα. Με αμοιβές λιγότερο από 30 ευρώ ανά αίθουσα (το 

μήνα), με ώρες εργασίας για την καθαριότητα χώρων για τους οποίους δεν αποζημιώνονται, χωρίς να 

λαμβάνουν δώρα, χωρίς το στοιχειώδες δικαίωμα στην άδεια, στην ασθένεια, στη μητρότητα. Είναι 

φανερό, πως όποιος φορέας και όποια κυβέρνηση επέβαλε αυτόν τον τρόπο πρόσληψης 

καθαριστριών/των, δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα και τις ανάγκες των σχολειών, αφού 

όλη η εκπαιδευτική κοινότητα γνωρίζει ότι απαιτείται η συνεχής παρουσία και η εργασία τους, σε όλη 

τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.  

Σήμερα, η έκρηξη των ιώσεων, ανέδειξε πολύ πιο έντονα το πρόβλημα και την αναγκαιότητα να 

λυθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ το πρόβλημα της καθαριότητας, με τη ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ των καθαριστριών/των σε 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ σε κάθε σχολική μονάδα.  

Λόγω της αναμενόμενης έξαρσης ιώσεων στο επόμενο δίμηνο, πρέπει να λυθεί ΤΩΡΑ το 

πρόβλημα της ενίσχυσης του δυναμικού των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών κτιρίων, 

να καλυφθούν άμεσα όχι μόνο οι ασθενείς εργαζόμενοι, αλλά και ολόκληρο το ωράριο λειτουργίας 

όλων των σχολείων.  

Για μας είναι σαφές ότι δεν υφίσταται και δε ζητήθηκε από κανένα, «αντικατάσταση καθαρίστριας», 

ιδιαίτερα λόγω ασθενείας της. Αυτό που ζητήθηκε είναι η ενίσχυση της πρωινής καθαριότητας 

συγκεκριμένων σχολείων, ιδιαίτερα στη ζώνη 9-11, αίτημα το οποίο σαφώς υποστηρίζουμε, όχι μόνο 

για το 7ο και το 12ο Δημοτικό, αλλά για όλα τα σχολεία, και πρέπει να γίνεται από την αρχή της 

σχολικής χρονιάς. Εξάλλου, η ΕΣΕΠΕ στην τελευταία της συνεδρίαση πήρε αυτή την απόφαση, για το 

7ο και το 12ο , μια απόφαση που οφείλει να την επεκτείνει άμεσα σε όλα τα σχολεία.  

Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ  

στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Νέας Σμύρνης, Μελαμπιανάκη Ζέττα 

 

 


