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 ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 16
η
 Σεπηεμβρίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηη θαη ψξα 17.30, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 17/11-9-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη 

δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης  

ζσνεδρίαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ, ζχκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (51) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ 

ψκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε- Αληηπξφεδξνο, 3) Γηαλληηζνπνχινπ 

Ηνπιία- Γξακκαηεχνπζα,  4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 

6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Πεηξφπνπινο 

Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 

11) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνχιηα νθία,  13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- 

Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ Μαξία, 18) Παπαληθήηαο 

Αλδξέαο, 19) Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 21) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 

22) Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 23) Γξεγφξεο Ζιίαο, 24) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 25) Γνχξνο 

Αζαλάζηνο, 26) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 27) Καπθάο Γεψξγηνο, 28) Κνπλάβεο Αληψληνο, 29) 

Μνίξαιεο Νηθφιανο, 30) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 31) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 32) Νηξίληαο 

Θεφδσξνο, 33) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 34) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 35) Παηνχραο Υξήζηνο, 36) βφιεο 

Κσλζηαληίλνο, 37) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 38) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 39) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 40) 

Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, 41) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 42) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  

43) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλχζηνο, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Φηινπνχινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε αλ θαη θιήζεθαλ, τρέη δε Γραμμαηεύοσζας 

αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία. 

Οη θ.θ.  Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο θαη  Ρψξνο Γεψξγηνο, δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε απφ 

ηελ αξρή απηήο, αιιά αξγφηεξα.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο Παηξέσλ. 

Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................ 

 ηελ αξρή ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα «Αιιαγή εξγαζηαθήο ζρέζεο 

ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ» (ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ κε αξηζ. 12400/16-9-2020 

θαη ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ θ. Γεκάξρνπ κε αξηζ. 12399/16-9-2020).  

 

 Το Σώμα, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Ρψξνο 

Γεψξγηνο θαη Κνξδάο Υξήζηνο ελψ απνρψξεζε ν θ. Κνπλάβεο Αληψληνο, άθνπζε ηνλ θ. 

Πξφεδξν, ηελ Αληηπξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ θ. Γήκαξρν, ηνπο επηθεθαιήο ησλ 

δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο – δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη θήξπμε ην σο 

άλσ ζέκα θαηεπείγνλ. .  

 Μεηά ηελ αλαιπηηθή ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηελ νπνία αθνχζηεθαλ φιεο 

νη απφςεηο, παξαηεξήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο επί ηνπ ζέκαηνο, ηο Σώμα: 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 

 

ην Γήκν καο ιεηηνπξγνχλ 264 ζρνιηθέο κνλάδεο, φπνπ θνηηνχλ 30.000 καζεηέο θαη 

καζήηξηεο. Γηα ηνλ εμαηξεηηθά επαίζζεην ηνκέα ηεο πγηεηλήο – θαζαξηφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ 

απηψλ κνλάδσλ, ελ κέζσ κάιηζηα παλδεκίαο, κάο εγθξίζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν 177 ζρνιηθέο 

θαζαξίζηξηεο, 59 εθ ησλ νπνίσλ είλαη κεξηθήο απαζρφιεζεο. Γελ ηθαλνπνηήζεθε ην αίηεκα 

ηνπ Γήκνπ γηα 190 ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο, φπσο είρε δηαηππσζεί κε ην ππ’ αξηζκ. 

12863/20-08-2020 έγγξαθφ καο. 

Όπσο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, ν αξηζκφο απηφο δελ αξθεί γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ θαζαξηφηεηαο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη γηα λα ππάξρεη ζε θάζε ζρνιείν θαζαξίζηξηα. 

Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη αλαγθαία ε κεηαηξνπή ησλ 59 ζπκβάζεσλ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ζε ζπκβάζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Παξάιιεια θαη επεηδή νχηε απηφ ην 

κέηξν, φζν αλαγθαίν θαη αλ είλαη, δελ θηάλεη γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο, ζπλερίδνπκε λα 

δηεθδηθνχκε καδί κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηελ θάιπςε φισλ ησλ θελψλ ζηα ζρνιεία κε ηελ 

πξφζιεςε επηπιένλ θαζαξηζηξηψλ κε πιήξεο σξάξην. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε κηζζνδνζία ηνπο, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ θπβέξλεζε, 

ψζηε λα κελ επηβαξπλζεί πεξαηηέξσ ν παηξατθφο ιαφο πιεξψλνληαο απφ ηελ ηζέπε ηνπ απηά 

πνπ ην θξάηνο νθείιεη λα έρεη εμαζθαιηζκέλα γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ καο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, γηα ηε κεηαηξνπή ησλ 59 απηψλ ζπκβάζεσλ ζε πιήξνπο 

απαζρφιεζεο γηα 10 κήλεο, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ ζα επηβαξπλζεί θαηά 489.700€. 

Γειαδή, ζα μαλαπιεξψζεη ν παηξατθφο ιαφο φζα έρεη πιεξψζεη ήδε πνιιάθηο ζην Κξάηνο θαη 

έπξεπε λα θαιχπηνληαη νινθιεξσηηθά απφ απηφ. 

Ο Γήκνο καο ζα ζπλερίζεη λα θάλεη φηη είλαη δπλαηφλ, ψζηε λα κε πεξηέιζεη ζε 

αδπλακία θάιπςεο ησλ αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο ησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο καο, πνπ 

εκθαλίδνληαη απμεκέλεο πιένλ, ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19, θαζψο γλψκνλαο ηεο 

δξάζεο καο είλαη πάληα νη ιατθέο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξα νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ καο. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ηο Δημοηικό Σσμβούλιοσ αποθαζίζει ηελ θαη’ αξρήλ έγθξηζε 

ηεο κεηαηξνπήο ησλ 59 ζπκβάζεσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ, ζε 

ζπκβάζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

Δμνπζηνδνηεί ην θ. Γήκαξρν λα θηλήζεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο κε ηηο 

Τπεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο απφθαζεο. 

Σν ζέκα ζα επαλέιζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

 

 

                Ο Πρόεδρος                              Η Γραμμαηεύοσζα 

 

 

    ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ           ΘΟΥΛΘΑ  ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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