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ΑΡ.ΠΡΩΤ.:4558

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου για τις/τους σχολ. Καθαρίστριες/στες. 

Τον Ιούνη του 2015 λήγει με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η δυνατότητα ανανέωσης των
συμβάσεων που για χρόνια ανανεώνουν 8,5 χιλιάδες περίπου καθαρίστριες στα σχολεία της χώρας με
βάση το νόμο 4186/2013 άρθρο 50 παρ.1. Όπως ορίζει η 2η παράγραφος του ίδιου άρθρου «για το
διδακτικό έτος 2015-2016 οι συμβάσεις θα καταρτίζονται από τους οικείους δήμους και σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία». Είναι εκείνο το αναγκαίο προσωπικό στα σχολεία, που για χρόνια τώρα τελεί
υπό  εργασιακή  προθεσμία,  με  άθλιο  εργασιακό  καθεστώς,  που  πληρώνεται  πάντα  έναντι  και  με
καθυστέρηση μηνών και σηκώνει κατά κύριο λόγω στους ώμους του τον κρίσιμο τομέα υγιεινής και
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, αφού το οποίο μόνιμο προσωπικό καθαριότητας πάντα ήταν
λειψό και σήμερα στο μεγάλο του μέρος έχει και αυτό συνταξιοδοτηθεί.

Συγκεκριμένα στο Δήμο μας μεταφέρθηκαν με τον Καλλικράτη οι 11 καθαρίστριες αορίστου χρόνου
(ΙΔΑΧ) των σχολικών μονάδων της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ενώ ήδη λόγω συνταξιοδοτήσεων ο αριθμός
τους σήμερα ανέρχεται σε μόλις 6. Οι δε καθαρίστριες  με σύμβαση έργου ανέρχονται σε μόλις 9 στη
Α ΒΑΘΜΙΑ και 5 στη Β ΒΑΘΜΙΑ, συνολικού κόστους 50.396,29€ και 22.476,50€, αντίστοιχα, το
οποίο έως και σήμερα καλύπτεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου μας είναι 18, και
με δεδομένο το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανθρωποωρών απασχόλησης που καθορίζεται με κοινή
απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών,  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. (παρ 1 άρθρο 36 Ν. 4305/2014), δεν
καλύπτονται οι ανάγκες καθαριότητας των σχολείων.

Αν η κυβέρνηση δεν πάρει άμεσα μέτρα, κλείσει τα μάτια και αφήσει τα πράγματα να εξελιχτούν με
βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, με δεδομένο και τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια μέχρι την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς, θα οδηγηθούμε:

1. Σε απόλυση των χιλιάδων καθαριστριών / στών, αφού είναι απαγορευτική η δυνατότητα ανανέωσης
των  συμβάσεων  με  βάση  το  υφιστάμενο  περιοριστικό  πλαίσιο  που  διέπει  τις  προσλήψεις  στους
δήμους.

2. Σε σημαντική περαιτέρω υποβάθμιση του καθαριστικού έργου στα σχολεία αφού επιτρέπονται ή
κατά το  μέγιστο  8μηνης  διάρκειας  συμβάσεις  ή  η  παράδοση της  καθαριότητας  των  σχολείων σε
ιδιώτες εργολάβους και ΚΟΙΝΣΕΠ.

Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής απαιτεί η Κυβέρνηση και τα
αρμόδια υπουργεία χωρίς καθυστέρηση να λύσουν αυτό το καίριο για τη λειτουργία των σχολείων
ζήτημα: 

- Να γίνει άμεσα νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις των
εργαζόμενων  διασφαλίζοντας  η  κυβέρνηση  την  χρηματοδότηση  αυτής  της  λειτουργίας,
προβλέποντας  παράλληλα  τροποποίηση  της  Κ.Υ.Α.  για  το μέγιστο  επιτρεπόμενο  αριθμό
ανθρωποωρών απασχόλησης αφού το παρόν προσωπικό δεν επαρκεί.

- Να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα με την μονιμοποίηση των καθαριστριών στα σχολεία, 

Για τους δημοτικούς συμβούλους επισυνάπτουμε και σχετική επιστολή ερώτηση προς τους αρμόδιους
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ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΕΣ  
         Κύριοι,
          Χρόνια τώρα η Δημόσια Εκπαίδευση, οδηγείται σχεδιασμένα στη υποβάθμιση μέσα
από  την  υποχρηματοδότηση  και  την  λεγόμενη  αποκέντρωση  που  μεταφέρει  την  ευθύνη
λειτουργίας πλευρών της εκπαιδευτικής διαδικασίας - δομής στο Δήμο και στις πλάτες των
δημοτών μέσω της τοπικής φορολόγησης και της ανταποδοτικότητας.
Οι  περικοπές  των  κρατικών  δαπανών  για  την  εκπαίδευση,  η  μείωση  των  προσλήψεων
βοηθητικού  και  εκπαιδευτικού  προσωπικού,  η  επιπτώσεις  από  τον  «Καλλικράτη»  και  η
ραγδαία πτώση του λαϊκού εισοδήματος διαγράφουν ένα άλλο τοπίο, μέσα και έξω από τα
σχολεία. 

Συγκεκριμένα,  ο Καλλικράτης  (ν.3852/2010)  δίνει  το  δικαίωμα  στους  Δήμους  να
διευθετούν  και  τα  ζητήματα  καθαριότητας  των  σχολείων  με  τη  λογική  της  ανάθεσης
εργολαβιών,  όπως  γίνεται  σήμερα  με  τις  επισκευές  των  κτηρίων!...  και  οι  επί  χρόνια
εργαζόμενες, θα μείνουν στο δρόμο!!!…
Όπως είναι σαφές ότι το κόστος της καθαριότητας θα προσπαθήσουν να το μετακυλήσουν
είτε άμεσα («μαύρη» εισφορά συλλόγων και γονέων), είτε έμμεσα (π.χ. αύξηση δημοτικών
τελών) στους γονείς. Σε καμιά περίπτωση η είσοδος των εργολάβων της καθαριότητας, που
απασχολούν εργαζόμενους με τις πιο βάρβαρες εργασιακές σχέσεις, δεν μπορεί να εγγυηθεί
την  υγιεινή  στα  σχολεία,  ενώ εγείρονται  και  σοβαροί  προβληματισμοί  για  την  είσοδο μη
πιστοποιημένων ανθρώπων μέσα στα σχολεία. 

Παράλληλα  τον  Ιούνη  του  2015,  λήγει  με  βάση  το  υφιστάμενο  θεσμικό  πλαίσιο  η
δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων που για χρόνια ανανεώνουν 8,5 χιλιάδες περίπου
καθαρίστριες στα σχολεία της χώρας με βάση το νόμο 4186/2013 άρθρο 50 παρ.1. Όπως
ορίζει η 2η παράγραφος του ίδιου άρθρου «για το διδακτικό έτος 2015-2016 οι συμβάσεις θα
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καταρτίζονται από τους οικείους δήμους και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Είναι εκείνο
το αναγκαίο προσωπικό στα σχολεία, που για χρόνια τώρα τελεί υπό εργασιακή προθεσμία,
με άθλιο εργασιακό καθεστώς, που πληρώνεται πάντα έναντι και με καθυστέρηση μηνών και
σηκώνει κατά κύριο λόγω στους ώμους του τον κρίσιμο τομέα υγιεινής και καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, αφού το οποίο μόνιμο προσωπικό καθαριότητας πάντα ήταν λειψό και
σήμερα στο μεγάλο του μέρος έχει και αυτό συνταξιοδοτηθεί.

Συγκεκριμένα  στο  Δήμο  μας  μεταφέρθηκαν  οι 11 καθαρίστριες  αορίστου  χρόνου
(ΙΔΑΧ) των σχολικών μονάδων της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ενώ  ήδη λόγω συνταξιοδοτήσεων ο
αριθμός τους σήμερα ανέρχεται σε μόλις 6. Οι δε καθαρίστριες  με σύμβαση έργου
ανέρχονται  σε  μόλις  9  στη  Α  ΒΑΘΜΙΑ  και  5  στη  Β  ΒΑΘΜΙΑ.  Συνολικού  κόστους
50.396,29€ και 22.476,50€, αντίστοιχα. 

 Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου
μας είναι 18, και με δεδομένο το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανθρωποωρών απασχόλησης
που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. (παρ 1 άρθρο
36 Ν. 4305/2014), δεν καλύπτονται οι ανάγκες καθαριότητας των σχολείων.

Σημειώνεται ότι οι σχολικές καθαρίστριες, με σύμβαση έργου, είναι 11μηνης διάρκειας
και πληρώνονται μέχρι σήμερα από το ΙΝΕΒΔΙΒΙΜ .  Για το σχολικό έτος 2015-2016 δεν
υπάρχει  καμία  ρύθμιση,  ούτε  και  κάποια  αναφορά  στην  εγκύκλιο  για  τον
προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ και τα
ΝΠΔΔ/ ΝΠΙΔ αυτών. Μάλιστα, στις προσλήψεις αυτές δεν υπάρχει ειδικότητα σχολική
καθαρίστρια και η διάρκεια των προσλήψεων είναι το μέγιστο 8 μήνες! ενώ ένα κόστος
περίπου 72.900€ μεταφέρονται στις πλάτες του Δήμου και των δημοτών.

 Αν η κυβέρνηση δεν πάρει άμεσα μέτρα και αφήσει τα πράγματα να εξελιχτούν με βάση
το  υπάρχον  θεσμικό  πλαίσιο,  με  δεδομένο  και  τα  ασφυκτικά  χρονικά  πλαίσια  μέχρι  την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ένας δρόμος είναι ορατός. Οι χιλιάδες καθαρίστριες να
οδηγηθούν σε απόλυση, αφού είναι απαγορευτική η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων
τους, με βάση το υφιστάμενο περιοριστικό πλαίσιο που διέπει τις προσλήψεις στους δήμους
και να παραδοθεί η καθαριότητα των σχολείων σε ιδιώτες εργολάβους και ΚΟΙΝΣΕΠ. 

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε όπως η Κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, μας
απαντήσουν ΑΜΕΣΑ:
  Τι πρόκειται να κάνουν για να δοθεί έγκαιρα απάντηση στο πρόβλημα που προβάλλει

στην νέα σχολική χρονιά και την ανανέωση των συμβάσεων όλων των καθαριστριών στα
σχολεία. Την καταβολή άμεσα όλων το δεδουλευμένων στους εργαζόμενους με σύμβαση
τα δημόσια σχολεία.

  Τι πρόκειται να γίνει για να λυθεί οριστικά και καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες των
σχολείων  με  την  μονιμοποίηση  των  καθαριστριών  στα  σχολεία  χωρίς  όρους  και
προϋποθέσεις.

 Αναμένουμε άμεσα τις σχετικές απαντήσεις καθώς το ζήτημα είναι κρίσιμο και αφορά την 
ουσιαστική κατοχύρωση των ήδη εργαζόμενων, αλλά και τις συνθήκες φοίτησης των μαθητών
στα δημόσια σχολεία.

          

                                                                       Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                                 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 
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