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Σχετικά με την καθαριότητα των σχολικών μονάδων: Επικίνδυνη πολιτική, «τζογάρει» με τις 
ζωές μας, συνεχίζει τον ρατσιστικό αποκλεισμό μεταναστ(ρι)ών! Ο δήμος της Αθήνας να 

πάρει τώρα πρόσθετα μέτρα! 

Στον αέρα βρίσκεται η καθαριότητα στα σχολεία. Η κυβέρνηση της ΝΔ, ακολουθώντας τον δρόμο 
όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων (ΣΥΡΙΖΑ/ΠΑΣΟΚ) επέλεξε να μην προσλάβει μόνιμο 
προσωπικό καθαριότητας αλλά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως τον Ιούνιο του 2021 και αριθμό 
πολύ κατώτερο από αυτό που απαιτείται ώστε να υπηρετηθούν οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα του 
ΕΟΔΥ στην εποχή του COVID-19. Με τον τρόπο αυτό θέτει σε υγειονομικό κίνδυνο ολόκληρη την 
κοινωνία.  

Ειδικά για τον δήμο της Αθήνας οι προσλήψεις αφορούν 264 άτομα (255 άτομα με σύμβαση 
πλήρους απασχόλησης και 9 με σύμβαση μερικής απασχόλησης) ενώ ακόμα και η διεύθυνση 
παιδικής ηλικίας έχει αιτηθεί περισσότερες από 500 προσλήψεις για να καλυφθούν οι ανάγκες των 
413 σχολικών μονάδων.  

Αδύνατον να καλυφθεί η καθαριότητα των σχολείων που λειτουργούν 8.00-16.00 με αυτόν τον 
αριθμό προσλήψεων 

Τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες μέρες και το ζήτημα απαιτεί άμεση αντιμετώπιση από τον δήμο της 
Αθήνας. Για να καθαρίζονται τα σχολεία με τους όρους του ΕΟΔΥ (απολύμανση των 
θρανίων/τουαλετών κ.λπ. δυο φορές στη διάρκεια του πρωινού προγράμματος, αντίστοιχα στο 
ολοήμερο και μετά τη λήξη των σχολείων) απαιτείται προσωπικό καθαριότητας σε δύο βάρδιες και 
τουλάχιστον διπλασιασμός των προσλήψεων τώρα. Διαφορετικά η κυβέρνηση και η δημαρχία 
Μπακογιάννη φέρει πλήρως την ευθύνη. 

 Σοβαρότατες ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τον 
ρατσιστικό αποκλεισμό των μεταναστ(ρι)ων από τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου  

Περισσότερες από 50 μεταναστ(ρι)ες καθαριστ(ρι)ες που δουλεύουν ακόμα και επί 18 χρόνια στα 
σχολεία του δήμου της Αθήνας αποκλείονται από τις τωρινές προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου 
χρόνου. Ρατσιστική νομοθεσία που διατήρησαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ επιτρέπει να εργάζονται με 
σύμβαση έργου λες και είναι εργολάβοι (με αυτό το καθεστώς δούλευαν μέχρι πέρσι οι καθαρίστριες 
των δήμων), με εξευτελιστικά ποσά αλλά τους αποκλείει ρατσιστικά την πρόσληψη με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου μέσω του ΑΣΕΠ. Σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν αυτές 



οι διατάξεις ως άλλοθι για τη διατήρηση του δουλεμπορικού καθεστώτος των εργολάβων 
καθαριότητας (πχ νοσοκομεία/πανεπιστήμια). Παράλληλα νομιμοποιείται η ανακύκλωση πολλών και 
διαφορετικών ταχυτήτων εργαζομένων, που στην ουσία έχουν ίδια καθήκοντα και θα έπρεπε να 
έχουν και ίσα δικαιώματα. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων, 
ο θεσμικός ρατσισμός και η συνεχής ευελιξία τους σε ένα κυνήγι εργασίας, χωρίς πλήρη δικαιώματα. 

Ο δήμος της Αθήνας να αποφασίσει τώρα, να αιτηθεί και να υλοποιήσει:  

 Ο εγκριμένος αριθμός σχολικών καθαριστριών από το υπουργείο Εσωτερικών δεν επαρκεί για 
την κάλυψη των αναγκών και αιτείται τον διπλασιασμό του 

 Την κατάργηση της επαίσχυντης ρατσιστικής διάταξης που αποκλείει τις/τους μεταναστ(ρι)ες 
καθαριστ(ρι)ες που μέχρι πριν από δύο μήνες δούλευαν στα σχολεία του δήμου  

 Μονιμοποίηση όλων των καθαριστ(ρι)ών και νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 

Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία της πόλης καθώς και τα σωματεία τους στους 
δήμους, την εκπαίδευση, την υγεία, τους συλλόγους γονέων, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, την ΟΛΜΕ, την ΔΟΕ, 
την ΟΕΝΓΕ, την ΑΔΕΔΥ να παρέμβουν αμέσως ώστε να ανατραπεί η ρατσιστική ρύθμιση και να 
εξασφαλιστούν όλοι οι υγειονομικοί κανόνες για την καθαριότητα των σχολείων με μαζικές 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αναγνώριση στο δικαίωμα στην εργασία, όλων των 
προσφύγων και μεταναστών χωρίς επιπλέον ρατσιστικές διατάξεις αποκλεισμού, αντίθετα 
διεύρυνση του δικαιώματος και σε αιτούντες άσυλο.  

Προκλητικές προτεραιότητες ενίσχυσης των βαρόνων του πλούτου από την κυβέρνηση και τη 
δημοτική αρχή 

Η κυβέρνηση της ΝΔ αντί της γενναίας ενίσχυσης των κοινωνικών δομών στην παιδεία, την υγεία, την 
εργασία, επιλέγει τις προκλητικές ενισχύσεις στους μεγαλοεπιχειρηματίες, στους βαρόνους των ΜΜΕ, 
στους πολεμικούς εξοπλισμούς. Γι’ αυτό αυξάνει προκλητικά τον αριθμό των μαθητ(ρι)ων στα 
τμήματα. Για τις κοινωνικές ανάγκες επιφυλάσσει στατιστικές αλχημείες των 17 μαθητών ανά τμήμα 
και την εξευτελιστική αναγγελία της προμήθειας παγουριών από το ίδρυμα Λασκαρίδη. Ενώ για να 
ταϊστεί πλουσιοπάροχα η πολεμική και αντιπροσφυγική μηχανή δίνει στους μεγαλοεργολάβους 
63.000.000 ευρώ για την επέκταση του αιματοβαμμένου φράκτη της ντροπής στα σύνορα στον Έβρο, 
20.000.000 στα ΜΜΕ για κυβερνητική προπαγάνδα, και κυρίως εκατοντάδες εκατομμύρια στο 
κεφάλαιο.  

Στην ίδια ακριβώς ρότα και η δημαρχία Μπακογιάννη, δίνει με ευκολία 2.000.000 ευρώ και ετοιμάζει 
ακόμα 15.000.000 για να ενισχύσει τον «περίπατο» του τουριστικού κεφαλαίου στο κέντρο της πόλης 
αλλά δεν έχει να δώσει στα σχολεία του δήμου. 

Τίποτα λιγότερο από την ικανοποίηση των εργατικών αναγκών 

Μονιμοποίηση ΤΩΡΑ με έναν νόμο όλων των συμβασιούχων καθαριστ(ρι)ών ώστε να 
έχουν πλήρη σχέση εργασίας και πλήρη δικαιώματα/Μαζικές νέες προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού 


