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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΒΥΡΩΝΑ – ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΗΡΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Καταγγέλλουμε την πολιτική εξάντλησης των συμβασιούχων εργαζόμενων στην
καθαριότητα των σχολείων που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
κρατώντας τους απλήρωτους και ανασφάλιστους από τις αρχές του σχολικού έτους.
Είναι προκλητικό το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που εξασφαλίζονται αιματοβαμμένα πλεονάσματα και
δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για τους δανειστές, τους τραπεζίτες και το κεφάλαιο, για τους 13.000
εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων και τις οικογένειές τους δεν βρίσκεται ούτε 1€. Υπάρχει
πλέον σοβαρή περίπτωση όλες αυτές οι οικογένειες να κάνουν «μαύρα» Χριστούγεννα.
Για το Δήμο Καισαριανής το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης για τη πενιχρή μισθοδοσία τους ανέρχεται για
την Α/θμια Σχ. Επιτροπή στις 57.189,80€ και για την Β/θμια στις 33.539,58€ και αφορούν στην αμοιβή και
ασφάλιση των 12 συμβασιούχων εργαζόμενων στην καθαριότητα των σχολείων, 7 στην Α/θμια και 5 στην
Β/θμια.
Χρόνια τώρα διεκδικούμε με πολύμορφες παρεμβάσεις μας προς τις κυβερνήσεις και τους αρμόδιους
Υπουργούς, να μπει τέλος στην εξαθλίωση και την ομηρία των εργαζόμενων. Απαιτούμε :
 Την κατάργηση όλων των απαράδεκτων και αντεργατικών συμβάσεων (έργου, ορισμένου
χρόνου κλπ.) και τη μετατροπή σε αορίστου χρόνου όλων των εργαζόμενων στην καθαριότητα των
δημόσιων σχολείων χωρίς, νομικά τερτίπια, όρους και προϋποθέσεις με πλήρη εργασιακά (7ωρο,
35ωρο, 5ήμερο) και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς εργασιακούς μισθολογικούς διαχωρισμούς αλλά
και την πρόσληψη επιπλέον μόνιμου προσωπικού σε κάθε σχολική μονάδα για ουσιαστική και
σωστή αντιμετώπιση των αναγκών υγιεινής λειτουργίας των σχολείων και όχι όπως γίνεται σήμερα
με την εντατικοποίηση της εργασίας.
 Την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά.
 Τη γενναία πρόσθετη χρηματοδότηση από το υπουργείο Παιδείας, ώστε να καλυφθεί η προμήθεια
και απόδοση των ΜΑΠ και του Γάλατος.
Θα σταθούμε στο πλάι τους όπως κάνουμε ανελλιπώς όλα αυτά τα χρόνια, πρόσφατα με την απόπειρα
μείωσης κατά 10% των αποδοχών τους και την διακοπή της ανανέωσης των συμβάσεών τους έως και
σήμερα, που δρομολογείται με απόλυτο τρόπο η αντικατάστασή τους από ΚΟΙΝΣΕΠ και άλλου είδους
εργασιακές σχέσεις στη βάση της ανταποδοτικότητας.
Για αυτό το λόγο :


προχωράμε σε μαζική εξόρμηση στα σχολεία της πόλης μας την Τρίτη 5/12 ξεκινώντας από
το 4ο δημοτικό σχολείο στις 9.00 π.μ.



Συμμετέχουμε στην παναττική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών
την Τετάρτη 6/12 και ώρα 11.00 π.μ. Προσυγκέντρωση στις 10.00 π.μ., στην πλατεία
δημάρχου Π. Μακρή.
Η υπεράσπιση των εργαζομένων στην καθαριότητα είναι καθήκον όλων μας.
Για να μην παραδοθεί και η καθαριότητα των σχολείων σε ιδιώτες.
Για την υπεράσπιση του αγαθού της δημόσιας εκπαίδευσης και της εργασίας με δικαιώματα.
Καισαριανή 3 Δεκεμβρίου 2017

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων

