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Θέμα : Καταγγελία για μη επαναπρόσληψη καθαρίστριας 

Συνημμένα : 
1. Η από 30-09-2015 επιστολή των καθηγητών του 4ου ΓΕΛ Αλίμου 
2. Η από 28-09-2015 επιστολή της Δ/ντριας του 4ου ΓΕΛ Αλίμου. 
3. Βίντεο με το σχετικό απόσπασμα από την συνεδρίαση του Δ.Σ. Αλίμου της 27-10 2015 

 

Σας ενημερώνω ότι κατά την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, δεν επαναπροσελήφθη στο 

4ο ΓΕΛ Αλίμου η επί περίπου δέκα συναπτά έτη έκτακτη καθαρίστρια του σχολείου κα Πάγια 

Ελίντα. Στη θέση της προσελήφθη νέα καθαρίστρια για 16 αίθουσες, η οποία έχει και δεύτερη 

σύμβαση στο όμορο 1ο ΓΕΛ Αλίμου, έτσι ώστε να υπερβαίνει αθροιστικά τις 18 αίθουσες. 

Οι παραπάνω επιλογές ανήκουν αποκλειστικά στην πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας κα Σύρμα Θεοδώρα και ουδεμία ενημέρωση είχαν γι αυτές τόσο τα όργανα 

διοίκησης του 4ου ΓΕΛ Αλίμου όσο και η ίδια η Σχολική Επιτροπή.                  

Δεδομένου δε ότι η κα Πάγια αποτελεί εδώ και περίπου δέκα χρόνια μέλος της σχολικής 

κοινότητας του 4ου ΓΕΛ, ότι είναι μάνα με δύο παιδιά με μοναδική εργασία αυτήν της 

καθαρίστριας του σχολείου μας, ότι είναι μητέρα μαθητού του σχολείου μας και ότι ουδέποτε 

υπήρξε αίτημα από την Δ/νση του σχολείου για την μη επαναπρόσληψή της ή παράπονο ή 

σύσταση για την ποιότητα της δουλειάς της, προκλήθηκε μεγάλη αγανάκτηση μεταξύ των 

καθηγητών του σχολείου για τις παραπάνω επιλογές της προέδρου και τον καταφανώς 

αυθαίρετο, άδικο και επιλεκτικό χαρακτήρα τους. 



 Για τούτο και μετά από επανειλημμένες συνεδριάσεις τους οι καθηγητές του σχολείου 
συνέταξαν κείμενο (συνημμένο 1) που υπογράφουν 25 από τους περίπου 30 τοποθετημένους 
μέχρι την 30-9-2015 στο σχολείο, το οποίο απέστειλαν προς την Σχολική Επιτροπή, προκειμένου 
να την ενημερώσουν και να ζητήσουν την ανάληψη της ευθύνης από το όργανο και την 
θεραπεία της αδικίας. Την επαναπρόσληψη εζήτησε και η δ/ντρια του σχολείου με άλλη 
επιστολή (συνημμένο 2). 
Δυστυχώς, παρά ταύτα, παρά και την προσωπική μου παρουσία στη συνεδρίαση της 5/10/2015 
της Σχ. Επιτροπής, ουδέποτε το θέμα ετέθη προς συζήτηση και ουδεμία απολύτως εξέλιξη 
υπήρξε μέχρι σήμερα, ούτε παρέμβαση εκ μέρους του προέδρου της ΔΕΠ  λόγω αρμοδιότητας 
ή του Δημάρχου προς την πρόεδρο. Ομοίως παρουσία υπήρξε και στο Δημοτικό συμβούλιο της        
27-10-2015. 
 
Για τούτο απευθύνομαι πλέον καταγγελτικά προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ το οποίο έχει και την ευθύνη για  
τη χρηματοδότηση και τη νομιμότητα της διαδικασίας επί των συμβάσεων, ως ο 
εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας φορέας, αλλά και για την καλή λειτουργία του 
συστήματος καθαρισμού των σχολείων, μέσα στα πλαίσια που ο νόμος κατά το γράμμα και το 
πνεύμα ορίζει σχετικά με τις Σχολ. Επιτροπές, προσθέτοντας τα ακόλουθα : 

1. Στις εγκυκλίους σας προς τις σχολικές επιτροπές παγίως καθορίζεται ότι δεν θεωρούνται 
κενά τα μέχρι τώρα καλυπτόμενα από αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες, που 
απασχολήθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και για τους οποίους δεν 
υπήρξαν αιτιολογημένα προβλήματα στην εργασιακή τους επάρκεια. Τούτο άλλωστε 
αποτελεί ανέκαθεν, πάγια πρακτική με τις έκτακτες καθαρίστριες των σχολείων.         
Έχει καθορισθεί επίσης ότι οι συμβάσεις συνάπτονται για αριθμό αιθουσών μέχρι 18 
που αντιστοιχεί σε οκτάωρη απασχόληση. 

2. Κατά τα ανωτέρω, ουδέποτε υπήρξε προς την Σχ. Επιτροπή, η παραμικρή αρνητική 
εισήγηση από την Δ/νση του σχολείου, η οποία ως φυσικός προϊστάμενος στον 
εργασιακό χώρο, είναι και η μόνη αρμόδια για την καθοδήγηση, εποπτεία και 
αξιολόγηση του έργου της καθαρίστριας. Ούτε υπήρξε επίσης τεκμηριωμένη αξιολογική 
κρίση ως προς την εργασιακή επάρκειά της και γενικότερα την καλή συμπεριφορά και 
την ένταξή της στο σχολικό περιβάλλον. Η Σχολική Επιτροπή ομοίως δεν έλαβε καμιά 
σχετική απόφαση, ούτε καν είχε την παραμικρή ενημέρωση από την πρόεδρο, η οποία 
πιστεύει και  δημόσια ισχυρίζεται (βίντεο, συνημμένο 3) ότι είναι αποκλειστικά 
προσωπική της ευθύνη η αξιολόγηση  του έργου των καθαριστριών και  η επιλογή για 
πρόσληψη ή μη. Όπου η γνώμη της διαμορφώνεται από δήθεν παράπονα ανώνυμων 
γονέων (οι οποίοι ουδόλως μπορούν να γνωρίζουν τις καθαρίστριες και το έργο που 
ανατίθεται σε εκάστη) ή ανηλίκων μαθητών. 

3. Αντίθετα όμως, η ευθύνη των προέδρων των Σχολ. Επιτρ. να συνυπογράφουν τις 
συμβάσεις με τις καθαρίστριες, προκύπτει από την αρμοδιότητα της θέσης τους να 
εκπροσωπούν την Σχ. Επιτροπή και δεν είναι προσωπική. Δεν αίρει δηλ. την 
αρμοδιότητα των Σχολ. Επιτροπών για τη σύναψη των συμβάσεων ούτε τον χαρακτήρα 
τους ως συλλογικών οργάνων, των οποίων τις αποφάσεις οφείλει να εκπροσωπεί  ο/η 
πρόεδρος  

4. Σύμφωνα με τον Ν. 1566/85 επίσης, οι Σχολ. Επιτροπές δεν ιδρύθηκαν ως όργανα 
διοίκησης των σχολείων και δεν εντάσσονται στην πυραμίδα διοίκησης της 
εκπαίδευσης. Αντίθετα αποτελούν όργανα κοινωνικής συμμετοχής της σχολικής 
κοινότητας, που προάγουν την ιδέα του ανοιχτού σχολείου, υπηρετούν τους γενικούς 
σκοπούς της εκπαίδευσης και συμβάλουν στην ανάδειξη του παιδαγωγικού έργου του 
σχολείου το οποίο υπηρετεί αξίες, όπως της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και του 



σεβασμού της προσωπικότητας και των ατομικών δικαιωμάτων.             
Δεν δικαιούται δηλ. καμιά πρόεδρος, ούτε γνωρίζει, να ασκεί από μόνη της αξιολογικές 
κρίσεις για οποιοδήποτε ζήτημα λειτουργίας του σχολείου. Διερωτώμαι τι άλλο θα 
μπορούσε να προκύψει, αν η πρόεδρος θελήσει να ασκήσει το δικαίωμα που πιστεύει 
πως έχει, να κάνει ως αυθεντία, τέτοιες αξιολογικές κρίσεις και για άλλα ζητήματα που 
σχετίζονται με το έργο της Επιτροπής, διαμορφώνοντας μάλιστα άποψη από δήθεν 
επικοινωνία με γονείς ή μαθητές! Τα σχολεία από τόπους αξιών και παιδαγωγικής, θα 
μεταβληθούν σε ζούγκλα αυθαιρεσίας και κακοποίησης εργασιακών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων; 

5. Παρόλα τα παραπάνω, η πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής Δευτεροβάθμιας του Αλίμου κα 
Σύρμα Θεοδώρα, αρνήθηκε με προσωπική της ευθύνη την επαναπρόσληψη της κας 
Πάγια, χωρίς καν να την ενημερώσει έγκαιρα (δηλ. με τη λήξη της προηγούμενης 
σύμβασης), επιδεικνύοντας έτσι προκλητική αναλγησία και αδιαφορία για τις συνέπειες 
της πράξης της, τόσο στη ζωή της εν λόγω καθαρίστριας όσο και της οικογένειάς της, 
καθώς και για την τιμή, την αξιοπρέπεια και τα ατομικά και εργασιακά της δικαιώματα. 
Αδιαφόρησε επίσης για την αντίθεση του σχολείου προς τις προσωπικές της κρίσεις και 
επιλογές (συνημμένες επιστολές καθηγητών και Δ/ντριας), καθώς και για την θέση της 
Σχ. Επιτροπής την οποία ουδόλως εζήτησε αν και όφειλε. Ομοίως αδιαφόρησε για την 
τυπική τήρηση της νομιμότητας αφού πέραν των προηγουμένων, ούτε καν στην 
Επιτροπή κοινοποίησε με οποιονδήποτε τρόπο το ενδιαφέρον για κάλυψη της κενής 
θέσης, ούτε το όριο των 18 αιθουσών στη σύμβαση με την νέα καθαρίστρια τήρησε, 
δείχνοντας έτσι αλαζονεία, αυθαιρεσία και επιλεκτικότητα, χαρακτηριστικά που 
απάδουν προς δημόσιο λειτουργό, αιρετό ή μη. Ιδιαίτερα στο παιδαγωγικό περιβάλλον 
του σχολείου τέτοιες συμπεριφορές απαξιώνουν το έργο της εκπαίδευσης και 
εμποδίζουν την ευόδωση των σκοπών της.  

 
Επειδή λοιπόν αξίες όπως οι παραπάνω, θίγονται από τις συγκεκριμένες απολύτως αυθαίρετες, 
άδικες και επιλεκτικές πράξεις της προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, προσβάλλονται, τόσο η  
καθαρίστρια όσο και το σύνολο των εργαζομένων στο σχολείο και ακυρώνονται οι αξίες τις 
οποίες ως πολίτες και ως παιδαγωγοί υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί , διερμηνεύοντας και την 
κυρίαρχη θέση των λοιπών συναδέλφων μου, καταγγέλλω τις πράξεις αυτές, τόσο προς το 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ όσο και προς  το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και ζητώ αφού 
ερευνήσετε ενδελεχώς όλα τα σχετικά με τη διαχείριση του ζητήματος των συμβασιούχων 
καθαριστριών, να ενεργήσετε τα δέοντα για την ακύρωση των προδήλως αυτών ή πιθανών 
άλλων άδικων επιλογών της προέδρου, καθώς και για τη θεραπεία τους. 
 

 
Με εκτίμηση 
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