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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  14/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  152/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ., συνέρχεται 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 14η/2020 συνεδρίαση, που, για 
προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού, πραγματοποιείται 
στο αμφιθέατρο «Αλεξ. Κουμουνδούρος» της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, μετά την με 
αριθμ. πρωτ. 28848/1-7-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το 
νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 144 απόφαση), 3) 
Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 
148  απόφαση), 8) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 9) Γκλεγκλέ Ελένη, 10) Δούβας Ιωάννης, 11) 
Δρούγας Παντελής, 12) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 13) Κανάκης Βασίλειος, 14) Καραγιάννης 
Ανδρέας, 15) Κλάδης Παύλος, 16) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 17) Κουζή Αντωνία (Τόνια) 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 148  απόφαση), 18) Κουκούτσης Δημήτριος (προσέλευση στην 
υπ’ αριθμ. 148 απόφαση), 19) Λαζαρίδης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 148 
απόφαση), 20)  Λιάππας Λεωνίδας, 21) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος (προσέλευση στην 
υπ’ αριθμ. 144 απόφαση), 22) Μαλαπάνη Μαρία, 23) Μαρινάκης Σαράντος, 24) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 25) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 144 
απόφαση), 26) Μπάκας Ιωάννης, 27) Μπασακίδης Νικόλαος, 28) Μπεχράκης Σταμάτης, 29) 
Νιάρχος Αναστάσιος, 30) Οικονομάκος Δημήτριος, 31) Οικονομάκου Μαρία, 32) Σκοπετέας 
Αναστάσιος, 33) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 34) Σωφρονάς Γεώργιος, 35) Τζαμουράνης 
Βασίλειος, 36) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 37) Φάβας Γεώργιος, 38) Φαββατάς Δημήτριος, 39) 
Χειλάς Παναγιώτης και 40) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κα Μπαρούνη Μαρία. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν 
λόγω Κοινότητα, ο οποίος παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου. 
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……………………………………………………………………………………………………………...

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση και λήψη απόφασης περί  
έκδοσης ή μη του ψηφίσματος με τίτλο:

Ψήφισμα για τη μονιμοποίηση των καθαριστριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου 
των σχολείων του Δήμου Καλαμάτας.

Το σχετικό σχέδιο ψηφίσματος κατατέθηκε από το Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  κ. Κλάδη με  το υπ’ αριθμ. πρωτ. 347/6-7-
2020 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:   Υποβολή ψηφίσματος

Με χαρά επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας υποβάλλουμε συνημμένα ψήφισμα που αφορά 
την μονιμοποίηση των καθαριστριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη όλων των αναγκών 
για ασφάλεια και καθαριότητα των σχολείων του Δήμου Καλαμάτας.

Παρακαλούμε όπως εισαχθεί προς ψήφιση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 
6/7/2020.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΔΗΣ

Με την έναρξη της συνεδρίασης δίνεται ο λόγος στον κ. Κλάδη ο οποίος διαβάζει το κατατεθέν 
από αυτόν ψήφισμα το οποίο έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου 2020, αφού έλαβε υπόψη ότι: 
Η πανδημία ανέδειξε το ρόλο και την ευθύνη των εργαζομένων στην καθαριότητα. Είναι οι 

εργαζόμενοι που έχουν το βαρύ καθήκον και την ευθύνη της καθαριότητας και της υγιεινής σε 
αρκετούς κλάδους, στα νοσοκομεία, στις μεταφορές, στις εκπαιδευτικές μονάδες κ.α.

Την ίδια στιγμή όμως και παρά τα θετικά σχόλια που έλαβαν για τις υπηρεσίες που 
προσέφεραν, χιλιάδες εργαζόμενοι στη σχολική καθαριότητα βρίσκονται στον αέρα, καθώς οι 
υφιστάμενες συμβάσεις τους έληξαν τον Ιούνιο.

Στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας υπάρχουν 46 συμβασιούχες καθαρίστριες στην Α/βάθμια 
σχολική επιτροπή και 28 στη Β/βάθμια, οι οποίες στην πλειοψηφία τους εργάζονται πάνω από 15 
χρόνια με πολύ χαμηλές αμοιβές, αφού πληρώνονται με την αίθουσα που καθαρίζουν, και η αμοιβή 
τους ξεκινά από 170 Ευρώ. Αντίστοιχα οι καθαρίστριες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) είναι 26 για την Α/βάθμια σχολική επιτροπή και 13 για τη Β/βάθμια.

Οι 74 συνολικά συμβασιούχες στη σχολική καθαριότητα εργάζονται με συμβάσεις μίσθωσης 
έργου, που αρχίζουν και τελειώνουν με τη σχολική χρονιά, με χαμηλότατη αμοιβή, καθώς το ύψος της 
υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τις σχολικές αίθουσες που καθαρίζουν, χωρίς να υπολογίζονται οι 
υπόλοιποι χώροι των σχολείων και επιπλέον δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα (π.χ. άδειες, 
σταθερό ωράριο κλπ).

Το Σεπτέμβριο και με δεδομένο το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος της πανδημίας όπως εκτιμά 
η επιστημονική κοινότητα, δεν επιτρέπονται πειράματα όσον αφορά την υγιεινή και την καθαριότητα 
για  την επαρκή κάλυψη των σχολικών μονάδων. Το ζήτημα του μόνιμου και του αναγκαίου σε 
αριθμό προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία ούτε αναβολή παίρνει ούτε μπορεί να αφεθεί σε 
εργολάβους.
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Οι  74  εργαζόμενες, συμβασιούχες καθαρίστριες στα σχολεία του δήμου μας, με 15 χρόνια 
συνεχόμενης εργασίας (κατά μέσο όρο), δεν επιτρέπεται να παραμένουν στο απαράδεκτο καθεστώς 
της εργολαβίας και σε διαρκή ομηρία, να γίνονται μπαλάκι μεταξύ φορέων και υπουργείων.

Το αίτημα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων με μίσθωση έργου σχολικών καθαριστριών, 
με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, είναι δίκαιο και κοινωνικά αναγκαίο να 
ικανοποιηθεί.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, παρακαλείτε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, 

Ψηφίσει :

1. Τη μονιμοποίηση των καθαριστριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου των σχολείων του Δήμου 
Καλαμάτας, στη βάση κοινωνικών κριτηρίων και των διαδικασιών της κείμενης νομοθεσίας, μέσω 
της επαρκούς μοριοδότησης, για την  κάλυψη όλων των αναγκών για ασφάλεια και καθαριότητα 
Σχολείων.

2. Την επαρκή χρηματοδότηση του Δήμου Καλαμάτας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη 
των μισθωτικών δαπανών των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αφού ευχαριστεί τον κ. Κλάδη λέει ότι σύμφωνα με τον 
Κανονισμό στο τέλος της συνεδρίασης θα γίνει ολιγόλεπτη τοποθέτηση των εκπροσώπων 
των παρατάξεων και θα ακολουθήσει ψηφοφορία.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Σώμα  επανέρχεται επί του 
κατατεθέντος στην αρχή της συνεδρίασης σχεδίου ψηφίσματος και η διαλογική συζήτηση που 
διεξάγεται επ’ αυτού, έχει αναλυτικά ως εξής:

Προχωράμε, έχουμε το Ψήφισμα. 
Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί; Εκπρόσωπος παράταξης θέλει να τοποθετηθεί; 

Όχι.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Περίμενε, περίμενε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, καταρχήν...

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Θέλω να πω εγώ. Προηγούμαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντόμως.

Λοιπόν, σαφώς και είμαστε ΥΠΕΡ της μονιμοποίησης, καλά τα είπε ο κ. Κλάδης, το 
θέμα είναι όμως ότι δεν πρέπει να γίνει μόνο μια μονιμοποίηση, πρέπει να γίνει 

επαναπροσδιορισμός των όρων αυτών των συμβάσεων, διότι υπάρχουν τραγελαφικά 
πράγματα μέσα. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα: μία καθαρίστρια είναι 1,5 ώρα μόνιμη και 
όλη την άλλη ώρα – όλες τις άλλες ώρες είναι συμβασιούχος.
Επίσης, πρέπει να γίνει ξανά επαναπροσδιορισμός των αιθουσών που υπάρχουν.                            
Εμείς ως Διευθυντές έχουμε κάνει την ανάλογη κίνηση στην πλατφόρμα του Υπουργείου 
Παιδείας στο My School και έχουμε δηλώσει τις αίθουσες που έχουμε, υπάρχουν όμως οι 
γυναίκες αυτές που έχουνε παλιές συμβάσεις οι οποίες συνεχίζουν και δουλεύουνε και ενώ λέει 
η σύμβαση ότι έχουνε 5 αίθουσες καθαρίζουνε 15. Και επίσης, κάτι να γίνει στη σύμβαση, τους 
λένε μέσα ότι δεν θα καθαρίζουνε τουαλέτες και τα γραφεία των καθηγητών, άσχετα αν οι 
καθαρίστριες αυτές τα καθαρίζουν, έτσι; Αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ:
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Θέλω να πω ότι το Ψήφισμα αυτό υπέρ των καθαριστριών έρχεται σε συνέχεια 
του εγγράφου που έχουμε στείλει εδώ και ενάμισι μήνα, τουλάχιστον ενάμισι 

μήνα στο αρμόδιο Υπουργείο, που τι ζητάμε; Ζητάμε να εναρμονιστούν οι συμβάσεις. Να μην 
έχουμε, δηλαδή, εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Ότι δικαιώματα είχανε οι άλλες καθαρίστριες 
να έχουν και αυτές οι οποίες είναι με αυτή τη σύμβαση που έχουν τώρα. 
Αυτό ακριβώς είναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θέλει άλλος εκπρόσωπος;

ΝΙΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια ερώτηση στο Δήμαρχο, σ’ αυτά που είπε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.

Γιατί η εισήγηση, η εισήγηση λέει το ένα - λέει και το άλλο. Δηλαδή, η πρόταση 
της Δημοτικής Αρχής ποια είναι; Να γίνει μονιμοποίηση όλων αυτών που 

εργάζονται σήμερα με σύμβαση έργου ή να γίνει προκήρυξη θέσεων για μόνιμες θέσεις 
εργασίας; Αυτό είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Εσείς εδώ τα βάζετε και τα δύο μαζί, αλλά 
δεν πάνε. Τι προτείνει η Δημοτική Αρχή; Ένα από τα δύο, δεν μπορεί να προτείνει και τα δύο.

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Το Ψήφισμα μιλάει για μοριοδότηση.

Λοιπόν, επειδή πρέπει να ξέρουμε πώς γίνονται οι διαδικασίες, ο τρόπος είναι 
ένας. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Δεν μπορούν να μετατραπούν οι συμβάσεις και 

να γίνουνε μόνιμες. Ο τρόπος είναι ένας και είναι συγκεκριμένος. Ειδική μοριοδιότηση, αυτό. 
Είναι απλά τα πράγματα.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Προκήρυξη θέσεων, δηλαδή, και να πάρουνε μόρια. Αυτό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάτι ανάλογο με το «Βοήθεια στο Σπίτι».

ΝΙΑΡΧΟΣ: Όχι κάτι ανάλογο, αυτό είναι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εε βέβαια, μα το ξεκαθάρισα...

 Άρα δεν πρόκειται για μονιμοποίηση των ήδη υπαρχουσών εργαζομένων. Γιατί 
στην αρχή έτσι το βάζετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, όπως είναι το Ψήφισμα. Κύριε Νιάρχο;

ΝΙΑΡΧΟΣ: Αυτό που λέτε στο θέμα...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μονιμοποίηση, το είδα.

 ...ψήφισμα που αφορά τη μονιμοποίηση των καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης 
έργου. Αυτό λέει. Αυτό, συμφωνούμε με αυτό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με όποιο τρόπο...

ΝΙΑΡΧΟΣ: Το Ψήφισμα είναι διαφορετικό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, λοιπόν, ότι λέει το Ψήφισμα.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:

ΝΙΑΡΧΟΣ:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εκπρόσωπος παρατάξεων, δεν μιλάνε άλλοι εδώ.

Και εγώ τι είμαι; Δεν είμαι εκπρόσωπος παράταξης; Τι είμαι εγώ; Περιπτεράς είμαι 
εδώ πέρα;

ΜΑΚΑΡΗΣ: Οι επικεφαλής θα μιλήσουν πρώτα και ύστερα οι υπόλοιποι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι επικεφαλής μιλάνε, κ. Φαββατά.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Έτσι πέστε ντε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, κ. Μάκαρη.

Εγώ θα έλεγα για να είναι πιο ολοκληρωμένο το κείμενο, ας πούμε, να πούμε τη 
μονιμοποίηση των καθαριστριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Χωρίς να αναφέρουμε τη διαδικασία μέσω επαρκούς μοριοδότησης, γιατί θα αφήσει κάποιες 
καθαρίστριες εκτός, μπορεί να αφήσει κάποιες καθαρίστριες εκτός. Δηλαδή, εφόσον είναι ένα 
Ψήφισμα που θέλουμε μια θετική κατάσταση να υπάρχει, τι θέλουμε (;), θέλουμε να 
μονιμοποιηθούν, δεν πρέπει να το περιορίζουμε. 
Συμφωνώ με τη Λαϊκή Συσπείρωση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μην φεύγετε, σας παρακαλώ. .

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έλα.

Εμείς ψηφίζουμε αυτό, η πρότασή μας είναι αυτό, αλλά στη μονιμοποίηση 
των καθαριστριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου των σχολείων του Δήμου 

Καλαμάτας, τελεία εδώ. Στο 1 τελεία. Και όχι το υπόλοιπο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι το υπόλοιπο στη βάση κοινωνικών κριτηρίων και αυτά, όχι.

Μπράβο, όχι σ’ αυτό και το 2, το 2 ναι. Αυτή είναι και η πρότασή μας, αυτή 
ψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε; 

ΦΩΝΕΣ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται).

Στην 3Κ πετάχτηκαν έξω εργαζόμενοι που δουλεύανε 7-8-9-10 χρόνια. Με 
τα μόρια πετάχτηκαν έξω εργαζόμενοι 7-8-10 χρονών με την 3Κ. Αυτό 

κάνουμε. 

Όπως είναι το Ψήφισμα. Το ψηφίζετε; Όχι. 
Οι υπόλοιπες παρατάξεις το ψηφίζουν; Ναι, ναι. Έληξε. 

Μανώλη, έχεις αντίρρηση όπως είναι το Ψήφισμα; 

Εγώ είπα μ’ αυτή την τροποποίηση. Εγώ θα το ψηφίσω, όχι δεν θα ψηφίσω κατά, 
ΥΠΕΡ θα ψηφίσω και σ’ αυτό. Εγώ θα ψηφίσω ΥΠΕΡ σ’ αυτό το Ψήφισμα ασχέτως 

αν δεν γίνει αυτή η τροποποίηση που αναφέρει η Λαϊκή Συσπείρωση. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εισάγεται σε ψηφοφορία αυτό. Ψηφοφορία. 

Λοιπόν, σε ψηφοφορία. Όπως είναι το Ψήφισμα. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Το Ψήφισμα έρχεται να θεραπεύσει ότι έχει. Και όχι να παγιδεύσει τις καθαρίστριες, 
να θεραπεύσει. Σας ευχαριστώ. 

Όπως είναι το Ψήφισμα, κ. Μάκαρη το ψηφίζετε; Το ψηφίζετε. Μόνο η Λαϊκή 
Συσπείρωση δεν το ψηφίζει. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εμείς, κ. Πρόεδρε, να μιλήσουμε; Μπορούμε; Κύριε Πρόεδρε, εμείς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα πες. 

Λέω ότι εμείς είμαστε πάντα ΥΠΕΡ της μόνιμης σταθερής εργασίας, βέβαια πρέπει 
να γίνει κάτι αντίστοιχο που έγινε και στο το «Βοήθεια στο Σπίτι», για να 

μπορέσει να έχει αποτέλεσμα. Ζητάμε να μονιμοποιηθούν άμεσα οι εργαζόμενοι στην… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, όπως είναι το Ψήφισμα το ψηφίζετε. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΥΠΕΡ. Λοιπόν, λύεται η συνεδρίαση, καλό βράδυ, καληνύχτα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος :

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίασή του,  τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, αφού 
έλαβε υπόψη ότι: 

1. Η πανδημία ανέδειξε το ρόλο και την ευθύνη των εργαζομένων στην καθαριότητα. Είναι οι 
εργαζόμενοι που έχουν το βαρύ καθήκον και την ευθύνη της καθαριότητας και της υγιεινής 
σε αρκετούς κλάδους, στα νοσοκομεία, στις μεταφορές, στις εκπαιδευτικές μονάδες κ.α.

2. Την ίδια στιγμή όμως και παρά τα θετικά σχόλια που έλαβαν για τις υπηρεσίες που 
προσέφεραν, χιλιάδες εργαζόμενοι στην καθαριότητα σχολικών μονάδων βρίσκονται στον 
αέρα, καθώς οι υφιστάμενες συμβάσεις τους έληξαν τον Ιούνιο.

3. Στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας υπάρχουν 46 συμβασιούχες καθαρίστριες στην 
Α/βάθμια σχολική επιτροπή και 28 στη Β/βάθμια, οι οποίες στην πλειοψηφία τους 
εργάζονται πάνω από 15 χρόνια με πολύ χαμηλές αμοιβές, αφού πληρώνονται με την 
αίθουσα που καθαρίζουν, και η αμοιβή τους ξεκινά από 170 Ευρώ. Αντίστοιχα οι 
καθαρίστριες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) είναι 26 για 
την Α/βάθμια σχολική επιτροπή και 13 για τη Β/βάθμια.

4. Οι 74 συνολικά συμβασιούχες στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων εργάζονται με 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, που αρχίζουν και τελειώνουν με τη σχολική χρονιά, με 
χαμηλότατη αμοιβή, καθώς το ύψος της υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τις σχολικές 
αίθουσες που καθαρίζουν, χωρίς να υπολογίζονται οι υπόλοιποι χώροι των σχολείων και 
επιπλέον δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα (π.χ. άδειες, σταθερό ωράριο κλπ).

ΚΛΑΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:
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5. Το Σεπτέμβριο και με δεδομένο το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος της πανδημίας όπως 
εκτιμά η επιστημονική κοινότητα, δεν επιτρέπονται πειράματα όσον αφορά την υγιεινή και 
την καθαριότητα για  την επαρκή κάλυψη των σχολικών μονάδων. Το ζήτημα του μόνιμου 
και του αναγκαίου σε αριθμό προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία ούτε αναβολή 
παίρνει ούτε μπορεί να αφεθεί σε εργολάβους.

6. Οι  74  εργαζόμενες, συμβασιούχες καθαρίστριες στα σχολεία του δήμου μας, με 15 
χρόνια συνεχόμενης εργασίας (κατά μέσο όρο), δεν επιτρέπεται να παραμένουν στο 
απαράδεκτο καθεστώς της εργολαβίας και σε διαρκή ομηρία, να γίνονται μπαλάκι μεταξύ 
φορέων και υπουργείων.

7. Το αίτημα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων με μίσθωση έργου σχολικών 
καθαριστριών, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, είναι δίκαιο και κοινωνικά 
αναγκαίο να ικανοποιηθεί.

Ψηφίζει

Ζητεί:

1. Τη μονιμοποίηση των καθαριστριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου των σχολείων του 
Δήμου Καλαμάτας, στη βάση κοινωνικών κριτηρίων και των διαδικασιών της κείμενης 
νομοθεσίας, μέσω της επαρκούς μοριοδότησης, για την  κάλυψη όλων των αναγκών 
για ασφάλεια και καθαριότητα Σχολείων.

2. Την επαρκή χρηματοδότηση του Δήμου Καλαμάτας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
κάλυψη των μισθωτικών δαπανών των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη

5. Αναστασόπουλος Χρήστος 

6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

7. Γκλεγκλέ Ελένη

8. Δούβας Ιωάννης
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9. Δρούγας Παντελής

10. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

11. Κανάκης Βασίλειος

12. Καραγιάννης Ανδρέας 

13. Κλάδης Παύλος 

14. Κοσμόπουλος Βασίλειος

15. Κουκούτσης Δημήτριος 

16. Λιάππας Λεωνίδας

17. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

18. Μαλαπάνη Μαρία 

19. Μαρινάκης Σαράντος 

20. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

21. Μπάκας Δημήτριος 

22. Μπάκας Ιωάννης

23. Μπασακίδης Νικόλαος

24. Μπεχράκης Σταμάτης 

25. Νιάρχος Αναστάσιος

26. Οικονομάκος Δημήτριος 

27. Οικονομάκου Μαρία 

28. Σκοπετέας Αναστάσιος 

29. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

30. Σωφρονάς Γεώργιος

31. Τζαμουράνης Βασίλειος 

32. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

33. Φάβας Γεώργιος

34. Φαββατάς Δημήτριος 

35. Χειλάς Παναγιώτης 

36. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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