Οι επιστολές προς τον Υπουργό Παιδείας και την ΠΕΔ Κρήτης:
ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών για τις συμβάσεις έργου των καθαριστριών
για το διδακτικό έτος 2015-2016
Κύριε Υπουργέ,
Λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ. πρωτ. 606/628/44614 έγγραφο από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
(Φορέας Εποπτευόμενος από το Υπουργείο σας), σύμφωνα με το οποίο 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 είναι μειωμένο σε
σχέση με το περυσινό κατά 10%, θα μας επιτρέψετε να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας και τους
εύλογους προβληματισμούς μας, αφού το γεγονός αυτό θα επιφέρει αναγκαστικά ανάλογη μείωση
των αποδοχών τους, δεδομένου ότι ο χρόνος εργασίας τους είναι ανελαστικός.
Οι Συμβασιούχες Σχολικές Καθαρίστριες προσφέρουν με συνέπεια και αξιοπρέπεια τις
υπηρεσίες τους σε ένα καθεστώς επαγγελματικής αβεβαιότητας και μη μονιμότητας και έναντι μιας
ήδη πενιχρής αποζημίωσης.
Επομένως, η νέα φετινή απόφαση για μείωση της χρηματοδότησης, αναγκάζει τις Σχολικές
Επιτροπές των Δήμων-τα οικονομικά των οποίων είναι λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της
ασφυκτικής οικονομικής στενότητας, ήδη περιορισμένα και ανεπαρκή- να προβούν σε μείωση των
αποδοχών των Σχολικών Καθαριστριών, με ότι αυτό συνεπάγεται για το βιοτικό τους επίπεδο,
πέραν επίσης του ότι θα αποτελεί ενέργεια αμφιβόλου νομιμότητας.
Από πλευράς μας δείχνοντας την κοινωνική ευαισθησία που απαιτείται και αναγνωρίζοντας
το έργο των Συμβασιούχων Σχολικών Καθαριστριών και τη συμβολή τους στη διατήρηση της
υγιεινής και της καθαριότητας στο Δημόσιο Σχολείο, στοιχείο απαραίτητο για την ποιότητα ζωής
των μαθητών, σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε το θέμα και να αναθεωρήσετε τη σχετική
απόφασή σας, ώστε να επανέλθει η χρηματοδότηση στο προηγούμενο ύψος της τουλάχιστον,
καθώς επίσης και να εισηγηθείτε στη Βουλή νομοσχέδιο για τη μονιμοποίηση των εν λόγω
καθαριστριών οι οποίες με τις υπηρεσίες τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των
Ο.Τ.Α.
Ελπίζουμε στην ανταπόκρισή σας και στη θετική έκβαση του θέματος.
Με εκτίμηση,
Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου
Μαρία Γ. Καναβάκη

Η επιστολή προς την ΠΕΔ Κρήτης:
ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών για τις συμβάσεις έργου των καθαριστριών
σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2015-2016
Κύριε Πρόεδρε,
Μετά τη λήψη του υπ’ αριθμ. πρωτ. 606/628/44614/23.09.2015 εγγράφου από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σύμφωνα με το οποίο το εγκεκριμένο ποσό της δαπάνης για τη χρηματοδότηση των
Σχολικών Επιτροπών, που αφορά στις αποδοχές των Σχολικών Καθαριστριών με συμβάσεις έργου
για το διδακτικό έτος 2015-2016, είναι μειωμένο σε σχέση με το περυσινό κατά 10%, κρίνω
σκόπιμο να θέσω το θέμα υπόψη της ΠΕΔ Κρήτης, καθώς είναι ένα γεγονός που θα απασχολήσει

όλους τους Δήμους και τις Σχολικές τους Επιτροπές της Κρήτης.
Η φετινή απόφαση για μείωση της εν λόγω χρηματοδότησης αναγκάζει τις Σχολικές
Επιτροπές των Δήμων να προβούν σε μείωση των ήδη πενιχρών αποδοχών των Συμβασιούχων
Σχολικών Καθαριστριών, δεδομένου ότι ο χρόνος εργασίας τους είναι ανελαστικός.
Πέραν του ότι αυτό θα αποτελεί μια ενέργεια αμφιβόλου νομιμότητας, επιπρόσθετα δεν θα
είναι –κατά τη γνώμη μου- ηθικά και κοινωνικά ορθή στάση απέναντι σε ένα μεγάλο αριθμό
απασχολουμένων, που μέσα σε ένα περιβάλλον επαγγελματικής αβεβαιότητας και μη μονιμότητας
συμβάλουν με το έργο τους στη διατήρηση της υγιεινής και της καθαριότητας στα Δημόσια
Σχολεία.
Για το λόγο αυτό, ως αρμόδια Αντιδήμαρχος Ηρακλείου απέστειλα στον Υπουργό Παιδείας,
κύριο Φίλη, την επιστολή με αριθμ. πρωτ. 132572/02.09.2015, ζητώντας τα ακόλουθα:


Να επανεξεταστεί το θέμα της χρηματοδότησης και να αναθεωρηθεί η σχετική απόφαση,



ώστε να επανέλθει η χρηματοδότηση στο προηγούμενο ύψος της τουλάχιστον.
Να κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο για τη μονιμοποίηση των Σχολικών Καθαριστριών με
συμβάσεις έργου, αφού με τις υπηρεσίες τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των
Ο.Τ.Α.
Θεωρώ, όμως, αναγκαίο να συζητηθεί το θέμα και σε επίπεδο ΠΕΔ Κρήτης, μια και το

ζήτημα είναι καθολικό και να γίνουν και από πλευράς σας οι απαραίτητες προσπάθειες και
ενέργειες για τη διευθέτηση του θέματος.

