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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με αθνξκή ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο από ζρνιηθέο κνλάδεο ηόζν ηεο πξσηνβάζκηαο όζν θαη 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο γηα ην νμπκέλν πξόβιεκα θαζαξηόηεηαο θαη πγηεηλήο ζηνπο ρώξνπο ησλ 

ζρνιείσλ, εμαηηίαο ηεο έλλειυης μόνιμφν καθαριζηριών ζηα ζρνιεία ε Ένφζη Γονέφν 

Μαθηηών Δήμοσ Ρόδοσ πήξε ηηο εμήο πξσηνβνπιίεο: 

Καηαξράο, πξόβαιε ην δήηεκα ζε όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ κέζσ ησλ 

εθιεγκέλσλ αληηπξνζώπσλ ηεο. Μέινο ηνπ Δ παξεπξέζεθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζε δύν 

ζπλεδξηάζεηο ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο κε ηελ παξνπζία εθπξνζώπσλ από ζπιιόγνπο 

γνλέσλ. Η πξώηε ζπλεδξίαζε έγηλε ζηηο 18-12-2014 θαη ε δεύηεξε ζηηο 2-2-2015. Ο 

εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο ηόληζε ηε ζνβαξόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

ζρνιεία ηα νπνία δελ έρνπλ θαζαξίζηξηα από ην πξσί, γεγνλόο πνπ απμάλεη ζνβαξά ηνλ 

θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Επίζεο 

επηζήκαλε όηη ζηα ζρνιεία πνπ πιεξώλνπλ νη ζύιινγνη γνλέσλ θαζαξίζηξηα ππάξρεη έληνλε 

δπζαξέζθεηα θαη δπζθνιία λα ζπλερηζηεί απηή ε θαηάζηαζε. Γλσζηνπνίεζε όηη νη ζύιινγνη 

έρνπλ πεληρξά έζνδα θαζώο νη γνλείο ζε κεγάιν βαζκό δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, και δεν 

πρέπει, λα ρξεκαηνδνηνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δημόζιοσ ΔΩΡΕΑΝ ζτολείοσ. Αλαθέξζεθε, 

επίζεο, όηη νη ζπκβάζεηο ησλ θαζαξηζηξηώλ πξνβιέπνπλ πεληρξή ακνηβή γηα έλα πνιύ 

δύζθνιν έξγν θαη έλαξμε σξαξίνπ κεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ. Είλαη ζαθέο όηη ε κόλε 

κόληκε ιύζε ζην πάξα πνιύ ζνβαξό πξόβιεκα ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε 

πξόζιεςε κόληκσλ θαζαξηζηξηώλ ζε όια ηα ζρνιεία θαη ε κνληκνπνίεζε ησλ 

ζπκβαζηνύρσλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ην πξόβιεκα ιύλεηαη νξηζηηθά θαη δηαζθαιίδνληαη νη 

ζπλζήθεο πγηεηλήο δηαβίσζεο ησλ παηδηώλ καο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Η ζέζε ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο πεξηνξίζηεθε ζην λα δειώζεη αλαξκόδηα γηα λα δώζεη ιύζε 

ζην ζέκα κε κόληκεο πξνζιήςεηο (πξάγκα ην νπνίν ε Έλσζε  γλώξηδε εθ ησλ πξνηέξσλ), 

αιιά ππήξμε αξλεηηθή ζηάζε γηα νπνηαδήπνηε δηεθδίθεζε ζηελ επίιπζε απηνύ ηνπ θαίξηνπ 

πξνβιήκαηνο. Μάιηζηα ηνλίδνπκε όηη κεκνλσκέλν κέινο ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο θαη ηηο δύν 

θνξέο κε άθξσο εηξσληθό ηξόπν καο πξόηεηλε λα θαζαξίδνπλ εθ πεξηηξνπήο νη γνλείο ησλ 
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καζεηώλ ην ζρνιείν ή λα πιεξώλνπλ από ηελ ηζέπε ηνπο ηηο θαζαξίζηξηεο πξνθαλώο 

πνληάξνληαο ζηνπο άλεξγνπο θαη απιήξσηνπο γνλείο ηνπ λεζηνύ καο! 

Παξόια απηά, ν Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Επηηξνπήο Ά/ζκηαο εθπαίδεπζεο δεζκεύηεθε λα 

ζπλαληεζεί θαη κε ην Δ ηελ Έλσζεο γηα λα ζπδεηεζεί εθ λένπ ην δήηεκα ηελ επόκελε 

εβδνκάδα θαη λα νξίζεη ζπλάληεζε κε ην Δήκαξρν (ηελ νπνία ζπλάληεζε ε Έλσζε αλακέλεη 

λα πξαγκαηνπνηήζεη εδώ θαη 5 κήλεο). ηε ζπλάληεζε ζα ζπδεηεζνύλ θαη άιια πξνβιήκαηα 

πνπ ηαιαλίδνπλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ λεζηνύ καο. 

Σν Δ ηεο Έλσζεο θαιεί ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ λα καο ελεκεξώζνπλ άκεζα γηα 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηα ζρνιεία ηνπο πέξα από ην πξόβιεκα ηεο θαζαξηόηεηαο. 

Η Έλσζε Γνλέσλ Μαζεηώλ Δήκνπ Ρόδνπ απαηηεί θαη δηεθδηθεί: 

- Άκεζε ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο θαζαξηόηεηαο ζηα ζρνιεία πνπ ππάξρεη 

- Πξνζιήςεηο κόληκσλ θαζαξηζηξηώλ γηα όια ηα ζρνιεία γηα ηελ νπζηαζηηθή επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

 

ΡΟΔΟ 05/02/2015 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ          Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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