
                                              ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ. 2.2  ΤΟΥ  2015  
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό  2  τακτικής συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
Παιδείας      ∆ήµου Καισαριανής  της 11 Μαΐου  του έτους 2015 
 
Στη Καισαριανή  σήµερα  ∆ευτέρα  11 /5/ 2015 και ώρα 17.30, η ∆ηµοτική Επιτροπή 
Παιδείας  του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο 
της Καισαριανής ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της κας Γεωργοπούλου  
Κανέλλας  και  διαπιστώθηκε πώς υπάρχει νόµιµη απαρτία. 
 
Στη συνεδρίαση πήραν µέρος τα τακτικά   µέλη της Επιτροπής:  

 
1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΑ    Πρόεδρος 
2. ΚΟΠΡΙΤΕΛΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   
3. ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ 
4. ΧΑΛΚΙΑ   ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
5. ΤΣΑΜΗΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  
6. ΝΗΣΙΩΤΗ  ΑΝΝΑ    
7. ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ  

 
και  τα αναπληρωµατικά  µέλη   : 

           
1. ΓΡΑΦΙ∆ΟΥ  ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 

 
Με  οµόφωνη  απόφαση  της  η ∆.Ε.Π.  ενέκρινε  την εισήγηση  του Προέδρου 
της για τις σχολικές  καθαρίστριες η οποία  είναι η εξής : 

 

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ ΣΧ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ και ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ        
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Στο πλαίσιο του ν/σ «Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης - Καταπολέµηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε στις 5/5/2015 εντάχθηκε µια τροπολογία 
άκρως επικίνδυνη για την κατάσταση της υγιεινής στα σχολεία. Την 
παραθέτουµε: 

    
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   
   ∆ΗΜΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                         
      ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
Υπεύθυνος Μελαχροινίδης ∆.Χαράλαµπος 
        Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας 
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 Θέµα: Προσωπικό καθαριότητας των κτιρίων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, 
ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και των ΟΤΑ  
 Η διάταξη του άρθρου 167 του ν.4099/2012 όπως έχει τροποποιηθεί µε το 
άρθρο 23 ν.4151/2013  
“Οι συµβάσεις που έχουν συναφθεί και θα συναφθούν µέχρι 31.12.2013 και 
αφορούν στην καθαριότητα των κτιρίων των ∆ΟΥ και των Κτηµατικών 
Υπηρεσιών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2314/1953 (Α' 
59) και του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 (Α' 125), θεωρούνται νόµιµες και οι 
σχετικές δαπάνες για παρασχεθείσες υπηρεσίες µέχρι 31.12.2013 µπορούν 
να πληρωθούν µέχρι την προαναφερθείσα ηµεροµηνία.” αναδιατυπώνεται ως 
εξής: 

«Για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των 
ανεξάρτητων αρχών, των ν.π.δ.δ., των ν.π.ι.δ και των Ο.Τ.Α., µπορεί να 
παρατείνονται µέχρι την 31/12/2015 ή να επανασυνάπτονται µε την ίδια 
ηµεροµηνία λήξης, ατοµικές συµβάσεις µίσθωσης έργου µε ιδιώτες που 
απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισµό των εν λόγω κτιρίων µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 
του ν. 2314/1953 (Α΄59), του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 (Α΄125 ) και κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης ». 

∆ηλαδή: Για την καθαριότητα των κτιρίων των Ο.Τ.Α., άρα και των σχολείων (καθώς 
αυτά έχουν µε τον Καλλικράτη δοθεί στους ∆ήµους και ήδη ολοκληρώνεται και η 
παραλαβή τους), µπορεί να επανασυνάπτονται οι ατοµικές συµβάσεις µίσθωσης 
έργου µε τις σχολικές καθαρίστριες/στες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον 
καθαρισµό των εν λόγω κτιρίων, µέχρι τις 31/12/2015.  

Η ιστορία όµως δεν τελειώνει εδώ. 

Επίσης ψηφίστηκε και τροπολογία που προβλέπει ότι τα ταµειακά διαθέσιµα των 
δήµων που πρέπει να κατατίθενται στην τράπεζα της Ελλάδας είναι όλα ΠΛΗΝ των 
ανταποδοτικών. Εποµένως, θα πρέπει να κατατεθούν και οι επιχορηγήσεις των 
σχολικών επιτροπών!!! Σε αυτές έφτανε και το κονδύλι του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ για τις 
συµβασιούχες σχ. καθαρίστριες. Αντιθέτως σε άλλη τροπολογία που ψηφίστηκε χθες 
είχαµε διευκόλυνση προσλήψεων συµβασιούχων στις δοµές των δήµων που έχουν 
ανταποδοτική σχέση. Όλα για την ανταποδοτικότητα των δηµόσιων υπηρεσιών. 

Εποµένως, προκύπτουν τα εξής: 

α/ Το άρθρο 50 του ν. 4186/2013 (νόµος για το νέο Λύκειο) της προηγούµενης 
συγκυβέρνησης που προκάλεσε την αγωνία και τα ερωτήµατα, το υιοθετεί και 
το προωθεί και η παρούσα συγκυβέρνηση αντί να το καταργήσει µε µόνη 
αλλαγή ότι αντί το εφαρµόζει όχι από τον Σεπτέµβρη του 2015, αλλά από το Γενάρη 
του 2016. Εποµένως,  «εφόσον οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των 
σχολικών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, µπορεί να 
καλυφθούν µε συµβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήµους, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία». ∆ηλ. µε 2µηνα -5µηνα -8µηνα και αν εγκριθούν ή µπορούν 
να πληρωθούν. Ή µε εργολάβους καθαριότητας, ή ΚΟΙΝΣΕΠ.  

β/ Οι εργαζόµενες-οι στην καθαριότητα των σχολείων στο τέλος του χρόνου 
απολύονται!  



γ/ καταργείται το κονδύλι που δινότανε από το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ και µεταφέρεται το 
κόστος στους δήµους. Όµως ο δήµος προκειµένου να έχει χρήµατα –και δεν τα έχει 
πάρει η Τράπεζα της Ελλάδας – για να καθαρίζει τα σχολεία θα πρέπει να τα 
δικαιολογεί ως ανταποδοτικά. ∆ηλ. θα αρχίσουν να µπαίνουν και τέλη καθαριότητας 
για τα σχολεία;! –Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ! 

ε/Οι επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών υποχρεωτικά θα κατατίθενται και αυτές 
στην ΤτΕ. 

Να σηµειωθεί ότι το ΚΚΕ κατέθεσε στη βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του 
εν λόγω ν/σ, από τις 24 Απριλίου 2015, τροπολογία ειδική για τις σχολικές 
καθαρίστριες που δεν έγινε αποδεχτή. Την παραθέτουµε: 

 
Το Άρθρο 50 του νόµου 4186/2013 τροποποιείται ως εξής : 
ΑΡΘΡΟ 50 
Καθαρισµός Σχολικών Μονάδων 
1. 
Η περίπτωση γ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010(Α  ́
138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ.i. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113 του 
ν.1892/1990 (Α ́ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται 
για τα διδακτικά έτη 2010−2011, 2011−2012, 2012−2013, 2013−2014 , 
2014−2015 και 2015-2016 σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των διατάξεων 
αυτών.  
ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2016-2017 οι ανάγκες των 
δήµων για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων καλύπτονται από το 
ως άνω προσωπικό και οι συµβάσεις τους µετατρέπονται αυτοδίκαια σε 
ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου από τους οικείους δήµους.  
iii. Για το κόστος της απασχόλησης του προσωπικού του προηγούµενου 
εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2015−2016 και εφεξής, στον 
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών θα εγγράφεται ειδική 
πίστωση, η οποία θα κατανέµεται, µε απόφαση του Υπουργού. Μέχρι το 
ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρµόζεται η παρ. 5 
του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 
2. 
Στην παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4087/2012 (Α ́ 196) προστίθεται 
τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Το ποσό αυτό αποδίδεται απευθείας σε 
δήµους όπου εφαρµόζεται το σχετικό πρόγραµµα ή µέσω των οικείων 
Ο.Τ.Α. σε φορείς αρµοδιότητάς τους που το υλοποιούν, βάσει 
απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών.». 
 
 
 
                                                          Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                                                              
                                                       ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
                                                                 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΝΕΛΛΑ  


