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Συνάδελφοι  Ταπητοκαθαριστές  

Την  Δευτέρα  17‐6‐14  το  ΔΣ  με  απόφαση  του,  έστειλε  μια  επιστολή  προς  τα  τμήματα 
προμηθειών των Δήμων της Αττικής , την οποία και σάς κοινοποιούμε. 

Ήταν μια απόφαση που δεν ήταν εύκολη, ούτε επιπόλαιη αλλά με πολύ σκέψη και μεγάλη 
υπευθυνότητα για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου μας  

Το  τελευταίο διάστημα όλοι  μας διαπιστώνουμε ότι  σε  πολλούς διαγωνισμούς δημοσίων 
φορέων είτε σε απευθείας αναθέσεις   , εμφανίζονται σαν ταπητοκαθαριστές πάρα πολλοί 
άσχετοι    με  το  επάγγελμα  και  δίνοντας  πολύ  χαμηλές  τιμές    τους  ανατίθενται  οι 
καθαρισμοί. 

Τέτοιες  εργασίες    έχουν  ανατεθεί  πάρα  πολλές  σε  :  Καθαριστές  Τζαμιών,    σε  διανομείς 
πετρελαιοειδών,  σε  καθαριστές  κτιρίων  ,  σε  επιχειρήσεις  έκδοσης  κοινοχρήστων  ,    ή    σε 
πρατήρια  στεγνοκαθαριστηρίων    στην  καλύτερη  περίπτωση. Μεταξύ  αυτών  ενδεχομένως 
να  είναι  και  κάποιοι  που  θεωρητικά  πλένουν  χαλιά    διότι  κατόρθωσαν  να  πάρουν  έναν 
σχετικό κωδικό από την εφορία. 

Όπως καταλαβαίνεται συνάδελφοι, αυτοί  παίρνουν τις δουλειές διότι μπορούν και δίνουν 
πολύ χαμηλές τιμές, καθώς  δεν έχουν κανένα απολύτως έξοδο . Δεν έχουν εγκαταστάσεις , 
δεν έχουν εργαζόμενους, δεν ξοδεύουν ρεύμα  απορρυπαντικά ούτε και νερό.  Μειοδοτούν  
με  τιμές  που  ξεκινάνε  από    1,44 €/τμ  και 0,9 €/τμ  για  επί  τόπου,    και  είτε  τα  δίνουν  σε 
συναδέλφους  μας    ,  είτε  τα  πλένουν  σε  άθλιες    εγκαταστάσεις    έχοντας  μηδενικό  
λειτουργικό  κόστος.    

Παράλληλα  θέλουμε  να  σας  γνωστοποιήσουμε  πως  ζητήσαμε  από  τους  φορείς  του 
δημοσίου να  ενημερώνουν για επικείμενους διαγωνισμούς το σωματείο μας και εμείς με 
την σειρά μας θα ενημερώνουμε έγκαιρα τα μελή μας μέσω του www.tapitokatharistes.gr 
ώστε όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει. 

Με  το  καθεστώς  που  επικράτησε    στον  καθαρισμό  των  χαλιών  δημοσίων  φορέων   
θεωρήσαμε καθήκον μας σαν σωματείο ότι έπρεπε να αντιδράσουμε.  

Δυστυχώς  σε  αυτή  την  φάση  καθώς  δεν  υπάρχει  κανένας  αρμόδιος  φορέας  για  να 
βεβαιώσει  ποιος  είναι  ταπητοκαθαριστής,  επικαλεστήκαμε  την  άδεια  λειτουργίας  που 
πρέπει  να  έχει  μια  επιχείρηση    καθαρισμού  χαλιών.  Προφανώς      ξέρουμε  και  εμείς  ότι 
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υπάρχουν  παρά πολλές    σοβαρότατες  επιχειρήσεις  που  δεν  έχουν  άδεια  λειτουργίας  για 
διάφορους  λόγους.  

Με  την  ευκαιρία  αυτή  θα  θέλαμε  να  ενημερώσουμε  και  με  δεδομένο  ότι  το  καθεστώς 
αδειοδότησης  έχει αλλάξει  το ΔΣ είναι  σε επαφή με Μηχανολόγο που σαν συνεργάτης θα 
βοηθήσει  στην έκδοση αδειών για όσους ενδιαφέρονται. 

Συνάδελφοι  εκτός από  την άδεια λειτουργίας  που επικαλεστήκαμε  , για να αποκλείσουμε 
τους μεσάζοντες   που φτάσανε τις τιμές σε απαράδεκτα   χαμηλά επίπεδα δεν μπορέσαμε 
να βρούμε κάτι άλλο. 

Πιστεύουμε  ότι  με  αυτήν  την  κίνηση  προστατεύουμε  τα  συμφέροντα  όλου  του  κλάδου 
μακροπρόθεσμα, ακόμη και αυτών που δεν έχουν αδεία, όσο και αν φαίνεται οξύμωρο. 

Σε αυτό το σημείο θέλουμε  να υπενθυμίσουμε ότι  προς το τέλος του έτους θα ξεκινήσει η 
πιστοποίηση  του  επαγγέλματος  του  ταπητοκαθαριστών    με  βάση  το  επαγγελματικό  
περίγραμμα    και  την  συνεργασία  των  ΚΕΚ  ΓΣΕΒΕΕ.  Θα  ειδοποιηθούν  τα  πρώτα  γκρουπ 
συναδέλφων  που  θα  περάσουν  τα  σεμινάρια  εκπαίδευσης  που  προαπαιτούνται.  Η 
πιστοποίηση θα είναι ένα καλό  εργαλείο που θα μας βοηθά να διεκδικούμε  τη συμμετοχή 
μας στους διαγωνισμούς του δημοσίου από καλύτερη θέση . 

Το σωματείο μας εκφράζει  όλους τους συναδέλφους , αυτούς που έχουν άδειες και αυτούς 
που  δεν  έχουν,    αυτούς  που  έχουν  επενδύσει  αξιόλογα  κεφάλαια  σε  υποδομές  και 
εξοπλισμό, και αυτούς που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επενδύσουν, είναι όμως άδικο να 
βάζουμε πρώτα  τα συμφέροντα αυτών  και  να αδιαφορούμε  για  τους  επιχειρηματίες που 
διαθέτουν αξιόλογες υποδομές, πλούσιο μηχανολογικό εξοπλισμό και κεφάλαια .  

Κάποιοι  πιστεύουν  ότι  με  την  επιστολή  που  στείλαμε  θα  διχάσουμε  τον  κλάδο  σε 
αδειούχους  και  μη  και  ότι  αδικούμε  τους    δεύτερους  ,  μια  ποιο  ψύχραιμη  σκέψη 
πιστεύουμε  ότι  θα  πείσει  ότι  γίνεται  προς  όφελος  όλων  των  επαγγελματιών  
ταπητοκαθαριστών.  

Η  άποψη  ότι  με  την  επιστολή  που  θα  λάβουν  οι  υπηρεσίες  των  δήμων  θα  έρθουν  να 
ελέγξουν τα μαγαζιά μας  νομίζουμε ότι δεν ευσταθεί και δεν χρειάζεται απάντηση 

Τελειώνοντας  θα θέλαμε την άποψη  και υπόδειξη  κάθε συνάδελφου    για τον τρόπο και 
τις    προτεραιότητες  δράσης  του  Σωματείου  μας  .  Δεν  πρέπει  να  αφήνουμε  χώρο  για 
παραπληροφόρηση και διαστρέβλωση για τους στόχους  και τις δράσεις  μας.  Τις απόψεις 
και τις υποδείξεις  σας μπορείτε να τις στέλνετε ηλεκτρονικά στο email  του σωματείου που 
είναι  info@tapitokatharistes.gr  ,  με επιστολή στο γραφείο του Σωματείου μας ή και με την 
παρουσία σας σε διοικητικό συμβούλιο . Να είστε σίγουροι ότι θα τις λάβουμε  σοβαρά υπ’ 
όψιν μας και  θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε  την  ποιο δίκαια και  αποτελεσματική  

δράση  για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου μας .    
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