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Αγία Παρασκευή, 2/2/2020
Αρ. Πρωτ.: 6

Προς:
Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας
Κοιν.:
Σύλλογοι Γονέων Σχολικής μονάδας

Θέμα: Εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού για την εύρυθμη
λειτουργία του 2ου-3ου Νηπιαγωγείου & 2ου-3ου Δημοτικού Χολαργού
Σοβαρότατα προβλήματα καθαριότητας στο σχολικό συγκρότημα
των 2ου- 3ου Νηπιαγωγείου και 2ου- 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού
καταγγέλλουν οι Σύλλογοι γονέων αυτών των σχολικών μονάδων.
Οι καταγγελίες αυτές αποτυπώθηκαν σε πανό που ανήρτησαν οι
Σύλλογοι γονέων στα κάγκελα του σχολικού συγκροτήματος και το οποίο ο
αφαιρέθηκε αιφνιδίως από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ο Δήμος αιτιολόγησε την ενέργεια αυτή επικαλούμενος σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαγόρευσης ανάρτησης πανό.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής» καταδικάζει
αυτή την προκλητική ενέργεια και δηλώνει ότι:
Η έλλειψη

μόνιμου βοηθητικού

προσωπικού (καθαριότητας –

φύλαξης- τραπεζοκομίας) στα συγκεκριμένα σχολεία, αλλά και

στην

πλειοψηφία των σχολικών μονάδων της χώρας και η προσωρινή –
ευκαιριακή κάλυψη των αναγκών αυτών από προσωπικό που εργάζεται με
επισφαλείς συμβάσεις εργασίας θα έπρεπε να θέτει τη δημοτική αρχή του
Δήμου Χολαργού και τις δημοτικές αρχές όλων των δήμων της χώρας σε

θέση απαίτησης και διεκδίκησης από τις Περιφέρειες και το κράτος, των
απαραίτητων μόνιμων διορισμών και της επαρκούς χρηματοδότησης.
Το καθεστώτος των συμβασιούχων εντείνει το πρόβλημα. Οι δήμοι
ως αρμόδιοι για τα σχολικά κτίρια είναι συχνά – πυκνά με τα χέρια ψηλά
αφού η νομοθεσία και η χρηματοδότηση από το ΙΝΕΔΥΒΙΜ καθορίζει τις
συμβάσεις, τον αριθμό του προσωπικού καθαριότητας, την χρηματοδότηση
των σχολικών επιτρόπων με το σταγονόμετρο.
Για να δοθεί μια μόνιμη λύση απαιτείται από το Υπουργείο να
υπάρξει θεσμοθέτηση θέσεων μόνιμων υπαλλήλων στις σχολικές μονάδες
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι πρόσκαιρες λύσεις αμφιβόλου
ποιότητας όπως εργολαβίες καθαριότητας.
Δεν αποδεχόμαστε ότι είναι ευθύνη των Διευθύνσεων των σχολείων
ούτε των γονέων και των Συλλόγων τους, να “προσλαμβάνουν” παράνομα
(χωρίς ασφάλιση και χωρίς να διευκρινίζεται ποιος έχει την ευθύνη αν κάτι
τους συμβεί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους) τους εργαζόμενους που
έχει υποχρέωση ο Δήμος να προσλάβει νόμιμα.
Απαιτούμε από το Υπουργείο και τη Δημοτική Αρχή να προβούν
έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση του
απαραίτητου προσωπικού στα σχολεία μας και να δοθεί οριστική και
μόνιμη λύση, ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα σε όλη τη διάρκεια του
σχολικού ωραρίου, η σίτιση των παιδιών και η φύλαξη των σχολικών
μονάδων.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

