
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20/10/2015 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11593 

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΟΜΟΦΩΝΟ για τις σχολικές καθαρίστριες και µείωση επιχορήγησης 
από το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ κατά 10%. 

Στις 23/9/2015 στάλθηκε επιστολή του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙΜ (Φορέας Εποπτευόµενος από 
τον Υπουργείο σας), που είχε αριθµ. Πρωτ. 606/628/44614 και ενηµέρωνε τους 
∆ήµους και τις Σχολικές Επιτροπές ότι το εγκεκριµένο ποσό της δαπάνης για την 
χρηµατοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, που αφορά τις αποδοχές των 
συµβασιούχων Σχολικών Καθαριστριών, για το διδακτικό έτος 2015 - 2016 θα είναι 
µειωµένο σε σχέση µε το περυσινό κατά 10%. 

Με βάση το αρ. 49 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11.5.2015) όπως αναφέρεται σε 
εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/41/οικ16433 στις 27.5.2015) οι 
∆ήµοι έπρεπε να ανανεώσουν τις συµβάσεις των εν λόγω καθαριστριών, µε τους 
ίδιους όρους και διάρκεια ίση µε τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η επιστολή, 
εποµένως, για µείωση κατά 10% της χρηµατοδότησης ήρθε για να ανατρέψει όσα 
κατέκτησαν οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα των σχολείων, αφού οι πλέον ελαστικά 
εργαζόµενοι µέσα στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση, λίγες µόλις µέρες πριν την έναρξη του 
σχολικού έτους, έπρεπε να µειωθούν κατά 10% ή να υποστούν µισθολογική µείωση 
κατά 10%.  

Οι συµβασιούχες σχολικές καθαρίστριες που ως γνωστόν προσλαµβάνονται για δέκα 
(10) µήνες το χρόνο και αµείβονται µε βάση τις αίθουσες που αναλαµβάνουν µε την 
σύµβαση τους, (παρότι υποχρεωτικά χρεώνονται και καθαρίζουν επίσης όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους του Σχολείου χωρίς αµοιβή - Τουαλέτες, Γραφεία, Σκάλες, 
Προαύλιο), πέρυσι αµείβονταν µε 33,9€/ τον µήνα ανά αίθουσα και φέτος, µε την νέα 
απόφαση θα υποχρεωθούν να κάνουν την ίδια εργασία µε 30,51€/µήνα. 

Θεωρούµε αντεργατική τη συγκεκριµένη ενέργεια, αφού οδηγεί τις συγκεκριµένες 
εργαζόµενες σε ακόµα µεγαλύτερη φτώχεια και εξαθλίωση, µε την µείωση των 
αποδοχών τους. Είναι µια ακόµα ένδειξη για τους ποιους θεωρεί η Συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υπαίτιους της κρίσης.  

Η ∆ηµοτική Αρχή της Καισαριανής θεωρεί σηµαντικό στοιχείο της Εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, την διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της υγιεινής και της καθαριότητας στο 
∆ηµόσιο Σχολείο που υπηρετούν µε συνέπεια και σοβαρότητα οι συγκεκριµένες 
εργαζόµενες και απαιτεί την µονιµοποίηση τους, µε σταθερή εργασία και πλήρη 
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα, όπως αυτονόητα δικαιούνται. 

Επίσης, απαιτεί να πάρει πίσω το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙΜ και το Υπουργείο Παιδείας την 
απόφαση για µείωση κατά 10%. 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 


