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Στον αέρα το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων στον 

δήμο της Αθήνας για την επόμενη σχολική χρονιά 
 

Πολύ ανησυχητικές οι εξελίξεις, ειδικά για τις/τους μετανάστ(ρι)ες καθαριστ(ρι)ες. 

Tην Παρασκευή 9/7/2021 η Επιτροπή ντόπιων και μεταναστ(ρι)ών καθαριστ(ρι)ών του δήμου 
της Αθήνας πραγματοποίησε κινητοποίηση. Σε αυτή συμμετείχαν εκπαιδευτικά σωματεία (ΣΕΠΕ-
ΕΛΜΕ) καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι, ανάμεσά τους και η δημοτική σύμβουλος της 
ΑΑΑθήνας, Ντίνα Ρέππα.  

Από την τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του δήμου Αλ. Τσιατσιάμη έγινε φανερό ότι η 
δημαρχία δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα από το Υπουργείο Εσωτερικών ούτε την 
επαναπρόσληψη όλων των καθαριστ(ρι)ών, που κράτησαν όρθια την περσινή χρονιά τα 
δημόσια σχολεία της πόλης, ούτε την επαναπρόσληψη των μεταναστ(ρι)ων. Ειδικά για 
τις/τους μετανάστ(ρι)ες, οι δηλώσεις του διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, 
ότι δεν πρόκειται να ξαναδουλέψουν, δείχνει τις κυβερνητικές προθέσεις. 

Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, δια μέσου ρατσιστικής διάταξης της νομοθεσίας, την 
περσινή χρονιά πέταξε στον δρόμο τις/τους μετανάστ(ρι)ες καθαριστ(ρι)ες που δουλεύουν 
στα σχολεία των δήμων ως και 22 χρόνια. Πρόκειται για εργαζόμενες/ους που ζουν και 
εργάζονται τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους στην Ελλάδα, αφού έφυγαν νέες/οι από τις 
χώρες τους -κυρίως από την Αλβανία. Έχουν οικογένειες, παιδιά που έχουν ιθαγένεια και 
σπουδάζουν στα πανεπιστήμια ή φοιτούν στα σχολεία. Κάποιες έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες 
ένσημα και βρίσκονται λίγο πριν τη σύνταξη. Πολλές έχουν υποβάλει χαρτιά για 
πολιτογράφηση και έχουν ακριβοπληρώσει παράβολα, αλλά το σύστημα των εξετάσεων δεν 
τους επιτρέπει να την αποκτήσουν. Για όλα αυτά είναι σοβαρότατες οι ευθύνες όλων των 
κυβερνήσεων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) που ψήφισαν και διατήρησαν στη νομοθεσία τον 
ρατσιστικό αποκλεισμό των μεταναστ(ρι)ών.  



Την περσινή χρονιά, μετά από την κινητοποίηση των καθαριστ(ρι)ών και των εκπαιδευτικών 
σωματείων επαναπροσλήφθησαν με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών, και μόνο με συμβάσεις 
έργου. Φέτος, διακυβεύεται ακόμα κι αυτό. 

Ταυτόχρονα, η δημαρχία Μπακογιάννη έχει σοβαρότατες ευθύνες, γιατί δεν έχει εξασφαλίσει 
ακόμα ούτε τον απαιτούμενο αριθμό προσλήψεων, ώστε να δουλέψουν ξανά οι περίπου 400 
καθαριστ(ρι)ες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, και ότι τα σχολεία θα έχουν από την πρώτη 
μέρα όλο το απαιτούμενο προσωπικό καθαριότητας. 

Υπογραμμίζουμε ότι ο δήμος της Αθήνας έχει μόλις 52 μόνιμες/ους καθαριστ(ρι)ες και 
περισσότερες/ους από 450 συμβασιούχες/ους διαφόρων συμβάσεων για την καθαριότητα 
των πάνω από 400 σχολικών μονάδων.  

Προστατεύοντας την κυβέρνηση της ΝΔ, η δημαρχία Μπακογιάννη περιμένει καρτερικά τις 
αποφάσεις της. Και φυσικά, δεν τολμά να βγάλει ούτε μία ανακοίνωση-διεκδίκηση για να πιέσει 
την κυβέρνηση. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα στηρίζουμε τα αιτήματα των ντόπιων και 
μεταναστ(ρι)ών καθαριστ(ρι)ών: 

 Να επαναπροσληφθούν όλες/οι οι καθαριστ(ρι)ες από Σεπτέμβρη  

 Να καταργηθεί η ρατσιστική διάταξη της ιθαγένειας 

 Άμεση Μονιμοποίηση όλων των σχολικών καθαριστ(ρι)ων και όλων των συμβασιούχων 

 Καμία ιδιωτικοποίηση στις δημόσιες υπηρεσίες, μακριά οι εργολάβοι από την καθαριότητα 

Καλούμε τις/ους εργαζόμενες/ους και τη νεολαία της πόλης, τα πρωτοβάθμια σωματεία 
στους δήμους, την εκπαίδευση, την υγεία, καθώς και ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ, τις 
αντιρατσιστικές και φεμινιστικές συλλογικότητες να παρέμβουν άμεσα ώστε να ανατραπεί η 
ρατσιστική ρύθμιση και να εξασφαλιστούν όλοι οι υγειονομικοί κανόνες για την καθαριότητα 
των σχολείων με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 
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