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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ  

(05/09/2020) 

Για τις απειλές του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας προς τον αιρετό του 

ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας 

 

Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας (5/9/2020), μετά 

από ενημέρωση που έκανε ο αιρετός  του ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας, Σπύρος Θύμης, 

καταδικάζει με τον πιο απερίφραστο τρόπο την προσπάθεια εκφοβισμού του, από 

τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κερκύρας ότι «θα τον πάει στον 

Εισαγγελέα». Μάλιστα η Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έστειλε έγγραφο 

στη ΔΔΕ, με το οποίο καλεί τον αιρετό να υποβάλλει εγγράφως την αιτιολογία του 

για αυτά που υπερασπίζεται. 

Δηλώνουμε προς όλες  τις κατευθύνσεις ότι το Συνδικαλιστικό Κίνημα δεν 

τρομοκρατείται και δεν εκφοβίζεται από την Διοίκηση, και ότι θα συνεχίσουμε να 

παλεύουμε για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων 

εναντία τόσο στην κυβερνητική πολιτική όσο και ενάντια στους τοπικούς 

κυβερνητικούς εντολοδόχους της.  

Η αφορμή για τις απειλές ήταν ότι η ΕΛΜΕ Κέρκυρας και οι αιρετοί στο ΠΥΣΔΕ 

προσπαθούν να διορθώσουν την αδικία που έγινε σε βάρος των συναδέλφων 

Γυμναστών που διατέθηκαν στην Πρωτοβάθμια.  Τα δύο Συμβούλια σε προηγούμενη  

κοινή συνεδρίασή τους είχαν συμφωνήσει για τον τρόπο τοποθέτησης των μονίμων 

γυμναστών της Β/θμιας. Η ίδια απόφαση επιβεβαιώθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση 

του ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας . 

Η Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Κέρκυρας έχει γίνει ο καλύτερος 

μαθητής της κυβερνητικής πολιτικής, αφού στις 28/07 τοποθέτησε τους Κλάδους ΠΕ 

60 και ΠΕ70 (δυο μέρες πριν καν φτάσει η εγκύκλιος Γκίκα για τις τοποθετήσεις 

στα σχολεία) και στις 31/07 τους εκπαιδευτικούς κοινών ειδικοτήτων,  

αδιαφορώντας και παραβλέποντας τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων,  των 

Συλλόγων Διδασκόντων, τα αιτήματα για μείωση του αριθμού των μαθητών ανά 

τμήμα, τις συνταξιοδοτήσεις, τις άδειες ειδικού σκοπού και τις πάσης φύσεως άδειες,  

και ακόμα και την απόφαση της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ  για τη μη εκτέλεση της 

εγκυκλίου Γκίκα από τα ΠΥΣΠΕ.  Επιπλέον τοποθέτησε και τους αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς στις 28/08/2020. 

Όλες αυτές οι ενέργειες  της Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Κέρκυρας 

συνέβησαν, όταν το   ΠΥΣΔΕ Κερκύρας, εφαρμόζοντας το ΠΔ 50/96,  ανέμενε  τις 

συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων για κενά και πλεονάσματα, ώστε οι τυχόν 

πλεονάζοντες συνάδελφοι να συνεξεταστούν με τους ηδη αποσπασμένους της ίδιας 

ειδικότητας  στο ΠΥΣΠΕ, όπως αυτό είχε συμφωνηθεί. σε προηγούμενη κοινή 

συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στις 30/09/2019. Αντίθετα,  προηγήθηκαν οι 

τοποθετήσεις όλων, ακόμα και των αναπληρωτών και μετά δόθηκαν οι ώρες για τους 

μονίμους της Β/θμιας, δημιουργώντας αδικίες στις τοποθετήσεις. Ερωτήματα 
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προκαλεί η στάση της Περιφρειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης, η οποία ενώ  είχε την 

εποπτική εικόνα των κενών και πλεονασμάτων στις δύο βαθμίδες δεν έπραξε στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων της την ορθολογική κατανομή των κενών, ώστε να 

αποφευχθούν προβλήματα.  Επισημαίνουμε ότι  το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας έπρεπε να 

περιμένει πρώτα την ανακοίνωση των κενών από την Πρωτοβάθμια και μετά να 

δώσει τα ονόματα των συναδέλφων, προστατεύοντας τους ακόμα περισσότερο. 

 Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ απαιτεί την απόσυρση 

του εγγράφου, με το οποίο εγκαλείται διοικητικά ο αιρετός. 

 Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ απαιτεί από τη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από το ΠΥΣΠΕ, να 

επανατοποθετήσει όλους τους εκπαιδευτικούς, των κοινών ειδικοτήτων 

από την αρχή, σεβόμενο την κοινή συμφωνία ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, αλλά και 

την κοινή λογική. 
 

 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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Σχετικά με τις/τους σχολικές/-ούς καθαρίστριες/-ές 

 

Καταγγέλλουμε ως απαράδεκτο το γεγονός ότι στα περισσότερα σχολεία που ως 

γνωστόν δεν υπάρχει μόνιμο και επαρκές προσωπικό καθαριότητας, έχει ξεκινήσει η 

λειτουργία τους με παρουσία εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών για εγγραφές κλπ, 

χωρίς να έχει ληφθεί καμία απολύτως μέριμνα για την απαιτούμενη καθαριότητα των 

χώρων. Σε μια περίοδο που παρατηρείται νέα έξαρση του κορωνοϊού δεν έχει γίνει 

πρόβλεψη από την Πολιτεία για τη στοιχειώδη τήρηση της καθαριότητας που θα 

απαιτούνταν σε οποιαδήποτε περίοδο. Η απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει τον 

τρόπο πρόσληψης των σχολικών καθαριστ(ρι)ών, αναθέτοντας την αρμοδιότητα και 

την ευθύνη στους Δήμους και όχι πλέον στις σχολικές επιτροπές, αντί για ουσιαστική 

αύξηση ώστε να τηρούνται με επάρκεια τα υγειονομικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης 

της πανδημίας, προχώρησε σε κριτήρια προσλήψεων με ρατσιστικό αποκλεισμό των 

μεταναστ(ρι)ών καθαριστ(ρι)ών και σε ελαχιστοποίηση των προσλήψεων. 

Μέχρι πέρσι, όσοι δούλευαν στην καθαριότητα των σχολείων και δεν ήταν 

μόνιμοι προσλαμβάνονταν με σύμβαση έργου με εξευτελιστικά ποσά, ανάμεσά 

τους και πολλοί μετανάστες/τριες. Αυτή ήταν και η «δικαιολογία» για τη 

διατήρηση του δουλεμπορικού ουσιαστικά καθεστώτος των εργολάβων 

καθαριότητας σε χώρους όπως τα νοσοκομεία και τα Πανεπιστήμια. Με τη 

φετινή διαδικασία πρόσληψης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ 

αποκλείονται με βάση τη ρατσιστική νομοθεσία που υπάρχει εδώ και χρόνια, 

σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη μεταναστών/τριών! Η 

αντιδραστική αυτή νομοθεσία επικαιροποιήθηκε πρόσφατα με νέο ΦΕΚ, 

απαιτώντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας (το οποίο έχει προσωρινά σταματήσει 

να προσφέρεται από το ελληνικό κράτος!) για όσους δεν έχουν την ελληνική 

ιθαγένεια. Φτάνουν ακόμα στο σημείο, σε δήμους «Υπερβαίνοντας» και αυτό 

ακόμα το νομοθετικό πλαίσιο να αποκλείουν καθαριστές/ίστριες αν δεν έχουν 

ιθαγένεια. 

Καμία από τις δύο διαδικασίες δεν μπορεί να είναι ανεκτή! Εδώ και χρόνια λέμε 

ότι η καθαριότητα των σχολείων πρέπει να καλύπτεται από μόνιμο προσωπικό 

που να καλύπτει όλες τις ανάγκες! Πόσο μάλλον τώρα σε συνθήκες πανδημίας. 
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Τα μαθήματα αρχίζουν σε λίγες μέρες και το ζήτημα απαιτεί άμεση αντιμετώπιση 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 φέρει πλήρως την ευθύνη. 

Απαιτούμε: 

Να τροποποιηθεί άμεσα το ΦΕΚ 3485 / 22 -08 - 2020, με κατάργηση του 

προσόντος της Ελληνομάθειας, διασφαλίζοντας πως κανένας σχολικός καθαριστής / 

καθαρίστρια δεν θα απολυθεί. 

Κανένας αποκλεισμός λόγω μη κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. 

Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι στη σχολική καθαριότητα, χωρίς 

όρους και προϋποθέσεις και να γίνουν νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για 

την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των σχολείων 

Να τροποποιηθεί - αυξηθεί αποφασιστικά ΤΩΡΑ ο αριθμός των προσλήψεων, με 

βάση τις ανάγκες που προκύπτουν για 15 μαθητές ανά τμήμα και για πλήρη κάλυψη 

των αναγκών καθαριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. 

Στηρίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα καθαριστριών, προκειμένου να 

διεκδικηθούν τα παραπάνω αιτήματα. Είμαστε σε ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση 

στο Υπουργείο Εσωτερικών τη Δευτέρα 7/9/2020, 11.00 π.μ και συμμετέχουμε στη 

συνάντηση των απολυμένων καθαριστριών που θα πραγματοποιηθεί επίσης τη 

Δευτέρα 7/09/20, 7.30 μμ. στο ανοιχτό γήπεδο του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου 

Αθήνας (Ηπείρου 4, κοντά στο αρχαιολογικό μουσείο). 

Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία της πόλης καθώς και τα σωματεία τους 

στους δήμους, την εκπαίδευση, την υγεία, 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. 

 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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(5/9/20) 
Στήριξη στους εργαζόμενους στα κυλικεία των σχολείων 

 

Ο κλάδος των εργαζομένων στα κυλικεία των σχολείων μας είναι από αυτούς 

που χτυπήθηκε ιδιαίτερα, λόγω του κλεισίματος των σχολείων εξαιτίας της πανδημίας 

του COVIT-19. Ήταν από τους πρώτους που ανέστειλε τις εργασίες του, με κρατική 

απόφαση. Παραμένει ακόμη σε αναστολή, αφού τα κυλικεία των σχολείων δε 

λειτούργησαν ούτε καν το μικρό διάστημα που άνοιξαν τα σχολεία. 

Οι οικονομικές συνέπειες είναι ανυπολόγιστες για τους εργαζόμενους, ενώ οι 

υποχρεώσεις των οικογενειών «τρέχουν». Επιπλέον, δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα 

για το τι θα γίνει από το Σεπτέμβρη, αν θα λειτουργήσουν ή όχι τα κυλικεία. Ο 

κλάδος βρίσκεται μπροστά σε οικονομική καταστροφή. Οι εργαζόμενοι, έχουν 

συγκροτήσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ και κατεβαίνουν σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 31 

Αυγούστου στις 17.30 στην πλατεία Κάνιγγος με πορεία προς το Υπ. Οικονομικών. 

Από την πλευρά μας, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να 

στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματά τους για: 

1. Νομοθέτηση ενός έτους παράτασης των συμβάσεων για όλο τον κλάδο. 

2. Πλήρη απαλλαγή Β δόσης μισθώματος, του σχολικού έτους 2019-2020. 

3. Μείωση μισθώματος κατά 40% για όλο τον κλάδο, για το σχολικό έτος 2020-

2021. 

4. Μείωση - Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ για όλο το σχολικό 

έτος 2020-2021. 

5. Νομοθετική τροποποίηση η οποία να χαρακτηρίζει το επάγγελμα «εποχικό». 

6. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, για τον κλάδο σχολικών κυλικείων ο 

οποίος βάση σύμβασης χρεώνεται 189 ημέρες ετησίως, ενώ αντικειμενικά δεν 

ξεπερνάει τις 150 εργάσιμες ημέρες. 

7. Να υπάρξει ειδική μέριμνα παράτασης συμβάσεως, σε περιπτώσεις όπου η 

σύμβαση μισθώματος σχολικού κυλικείου λήγει έως 3 έτη πριν την 

συνταξιοδότησή του μισθωτή . 

8. Διεύρυνση της λίστας των επιτρεπόμενων ειδών πώλησης των σχολικών 

κυλικείων. 

9. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του μισθώματος σε σχέση με τις ημέρες και 

τις απουσίες των παιδιών και όχι με βάση τους εγγεγραμμένους μαθητές, κατά την 

έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

10. Να παρθούν αυστηρά μέτρα κατά των delivery που μπαίνουν στα σχολεία. 

 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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(5/9/20) 

Καταδίκη της αστυνομικής επιχείρησης εκκένωσης της κατάληψης Rosa Nera 
 

 Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ καταδικάζει την αστυνομική 

επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης Rosa Nera στα Χανιά. 

 Η κατάληψη ξεκίνησε να λειτουργεί πριν 16 χρόνια σ’ ένα εγκαταλειμμένο 

του Πολυτεχνείου Κρήτης και ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχει κανείς για τη 

μορφή και το περιεχόμενο της, έχει πλούσια κοινωνική και πολιτιστική συνεισφορά. 

 Η παράδοση ενός ιστορικού χώρου, όπως ο Λόφος Καστέλι, στο 

ξενοδοχειακό κεφάλαιο και τη μετατροπή του σε ένα ακόμη πολυτελές ξενοδοχείο θα 

αποκλείσει μεγάλο μέρος Χανιωτών από την πρόσβαση στην περιοχή. 

 Να σημειώσουμε ότι η προσέγγιση στο χώρο ήταν ελεύθερη και 

φιλοξενούνταν αρκετοί άστεγοι.  

 
 

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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