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Ψήφισμα στο Δ. Σ της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής στις 10 Ιουνίου 2015 για 

τις καθαρίστριες των δημόσιων σχολείων 

Τον Ιούνη του 2015 λήγει με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η δυνατότητα 

ανανέωσης των συμβάσεων 8.500 περίπου καθαριστριών στα σχολεία της χώρας, 

με βάση το άρθρο 5 παράγραφος 1  του νόμου 4186/2013. 

Όπως ορίζει η 2η  παράγραφος του ίδιου άρθρου «για το διδακτικό έτος 2014-2015 

οι συμβάσεις θα καταρτίζονται από τους οικείους δήμους και σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία». 

 ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  

Είναι εκείνο το προσωπικό στα σχολεία, που για χρόνια τώρα τελεί υπό εργασιακή 

ομηρία, με άθλιο εργασιακό καθεστώς, που πληρώνεται πάντα έναντι και με 

καθυστέρηση μηνών και σηκώνει κατά κύριο λόγο στους ώμους του τον κρίσιμο 

τομέα της υγιεινής και καθαριότητας των σχολικών μονάδων, αφού το μόνιμο 

προσωπικό καθαριότητας πάντα ήταν λειψό και σήμερα στο μεγάλο του μέρος έχει 

συνταξιοδοτηθεί. 

Αν η κυβέρνηση δεν πάρει άμεσα μέτρα κι αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν 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 και να παραδοθεί η καθαριότητα των 

σχολείων σε ιδιώτες εργολάβους και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

Με βάση τα παραπάνω, η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία οφείλουν χωρίς 

καθυστέρηση να λύσουν αυτό το καίριο για την λειτουργία των σχολείων ζήτημα. Το 

θέμα δεν αφορά τους δήμους, αλλά την κυβέρνηση. Όσα έχουν ακουστεί ότι θα 

πάρουν ιδιωτικά συνεργεία πρέπει να κοπούν. Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής 

απαιτεί από την κυβέρνηση που δηλώνει ευαίσθητη και μιλάει για αξιοπρέπεια, να 

προχωρήσει στην μετατροπή των συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών, ώστε να 

εργάζονται με μόνιμη σχέση εργασίας, γιατί σαν εργαζόμενες εδώ και δεκατρία 

χρόνια το δικαιούνται. 

Το αίτημα των καθαριστριών σχολείων όπως το καταθέτουν είναι : 

 Άμεση ανανέωση των συμβάσεων εργασίας! Άμεση τροποποίηση των 

συμβάσεων από συμβάσεις έργου σε αορίστου χρόνου, λόγω του ότι 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  
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 Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, με πλήρως σταθερή εργασία  και 

πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.  

 Επανένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Κανένας μεγαλοεργολάβος 

καθαρισμού ή συνεργεία μέσα στα σχολεία! Άμεση πληρωμή όλων των 

δεδουλευμένων που οφείλουν οι σχολικές επιτροπές. 

Στον αγώνα των καθαριστριών η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής συμπαραστέκεται 

μαζί με όλους τους γονείς του λεκανοπεδίου Αττικής, εκπαιδευτικούς, μαθητές κι 

εργαζόμενους σύμφωνους με τα αιτήματά τους. 

Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής στηρίζει την απεργιακή κινητοποίηση των 

καθαριστριών στις 15 Ιούνη και τη συγκέντρωσή τους στις 12 το μεσημέρι 

στην Ομόνοια. 

 Καλούμε όλες τις Ενώσεις- τους Συλλόγους Γονέων σε κάθε Δήμο του 

λεκανοπεδίου Αττικής από γενικές συνελεύσεις, συνεδριάσεις διοικητικών 

συμβουλίων να πάρουν αποφάσεις και να στηρίξουν αυτό τον αγώνα.  

Ο αγώνας των σχολικών καθαριστριών είναι και δικός μας αγώνας. 

 Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής θα συμμετέχει στην κινητοποίηση με δικό της πανό 

και αντιπροσωπεία από το Δ.Σ μαζί με γονείς από όλους τους δήμους του 

λεκανοπεδίου. 
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