
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

 
 

Ππλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 
Δξγαδφκελνη ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, 
   
Γλσξίζακε απφ πξψην ρέξη ηελ θνξντδία φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ην αίζρνο 
ησλ πξνζσξηλά – απαζρνινχκελσλ θαη ειάρηζηα ακεηβφκελσλ. Πήκεξα παξά ηα «κεγάια ιφγηα» ηηο 
θπβέξλεζεο ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ νη θαζαξίζηξηεο παξακέλνπκε ζε θαζεζηψο νκεξίαο, εθβηαζκψλ, ςεχηηθσλ 
ππνζρέζεσλ. Παλ λα κελ πέξαζε κηα κέξα!  
 

Αθόκα θαη ε αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ βξίζθεηε ζηνλ «αέξα» θαη δελ δηαζθαιίδεηε απφ θαλέλαλ. 
Γηεθδηθνύκε ηε δηθαίσζε γηα ΟΛΔ ηηο θαζαξίζηξηεο πνπ δνπιεύνπλ θαθνπιεξσκέλεο ζε άζιηεο 
ζπλζήθεο.  
Γηεθδηθνχκε ηε δηθαίσζε γηα ηηο 2.000 πεξίπνπ θαζαξίζηξηεο αφξηζηνπ ρξφλνπ πνπ δνπιεχνπλ κε κεξηθή 
απαζρφιεζε απφ κηζή  έσο 4 ψξεο, ηηο 8.500  ζπκβαζηνχρνπο πνπ νπζηαζηηθά δελ έρνπλ ζηνλ ήιην κνίξα απφ 
ηηο επαλσηέο ζπκβάζεηο, ηελ απιεξσζηά, ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην αχξην, ηηο 2.500 θαζαξίζηξηεο ανξίζηνπ 
ρξφλνπ, 8σξεο πνπ θάλνπλ πιένλ φιεο ηηο δνπιεηέο αθφκα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ λεθξνηαθείσλ κεηά ηελ 
έληαμε ηνπο ζηνπο δήκνπο.  
 

Καο εκπαίδνπλ μαλά κε ηα ίδηα ηερλάζκαηα (δηαγσληζκφο ΑΠΔΞ, κεηάζεζε επζπλψλ, παξαπνκπή ιχζεο ζην 
κέιινλ θ.α.)  ζπγθπβέξλεζε, παιηνί θαη λένη θπβεξλεηηθνί θαη εξγνδνηηθνί ζπλδηθαιηζηέο κε απνηέιεζκα 
θαλέλαο εξγαδφκελνο- θακία εξγαδφκελε λα κελ γλσξίδεη ηη «μεκεξψλεη» αχξην.  
 

Η Παλειιαδηθή πληνληζηηθή Δπηηξνπή πλδηθάησλ θαη πλδηθαιηζηώλ θαιεί φια ηα ζσκαηεία ησλ 
θαζαξηζηξηψλ ζε φιε ηελ Διιάδα κέζα απφ δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα,  γεληθέο ζπλειεχζεηο λα απνθαζίζνπλ ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απεξγία, λα ζηείινπκε γηα άιιε κηα θνξά κήλπκα ζηελ ζπγθπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ, φηη 
δελ ζα παξαηηεζνχκε απφ ην δηθαίσκα καο ζηελ κφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία. 

30 Ινπλίνπ: Απεξγνύκε θαη βγαίλνπκε ζην δξόκν! 
 Μνληκνπνίεζε όισλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ρσξίο θξηηήξηα αηζνπζψλ, 

κε πιήξε θαη ζηαζεξή εξγαζία θαη πιήξε κηζζνινγηθά  θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. 

 Αλαλέσζε όισλ ησλ ζπκβάζεσλ γηα όιε ηε ρξνληά, θακία απόιπζε εξγαδνκέλνπ, θαηάξγεζε 
ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

 Άκεζε πιεξσκή όισλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ πνπ νθείινπλ νη ζρνιηθέο επηηξνπέο. Άκεζε θαηαβνιή 
ηεο κείσζεο ηνπ 10% κηζζνχ καο 

 Καλέλαο κεγαινεξγνιάβνο θαζαξηζκνύ ή ζπλεξγείν κέζα ζηα ζρνιεία θαη ζε θάζε δεκφζην 
θηήξην (Λνζνθνκεία , παλεπηζηήκηα θα), λα πξνζιεθζνχλ φινη νη εξγαδφκελνη  απφ ην θξάηνο κε πιήξε 
θαη ζηαζεξή εξγαζία. 

 Όρη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο, καδηθέο πξνζιήςεηο θαζαξηζηψλ/ζηξηψλ γηα θαζαξά ζρνιεία. 

   Δπαλαθνξά ησλ Βαξέσλ Αλζπγηεηλώλ ελζήκσλ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ θιάδν. 

   Θακία ζχκπξαμε Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα. 

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ  

ΘΑΘΑΟΗΠΡΩΛ- ΘΑΘΑΟΗΠΡΟΗΩΛ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΠΣΝΙΔΗΩΛ & 
ΔΟΓΝΙΑΒΗΘΩΛ ΠΛΔΟΓΔΗΩΛ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΑ ΩΜΑΣΔΙΑ:  ΞΔΗΟΑΗΑ, ΙΑΟΗΠΑΠ, ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ, ΠΛΓΗΘΑΡΝ 

ΘΑΘΑΟΗΠΡΩΛ /ΠΡΟΗΩΛ Λ. ΑΡΡΗΘΖΠ.    ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΑΓΩΝΑ : ΓΖΚΝΠΗΩΛ 

ΠΣΝΙΔΗΩΛ ΑΘΖΛΑΠ,  ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ.  



Όια ηα ζσκαηεία, όιεο ηηο θαζαξίζηξηεο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, λα 
πάξνπλ κέξνο ζηελ απεξγία θαη ζηελ ζπγθέληξσζε ηεο Αζήλαο! 

 

Σώξα πξέπεη λα αθνπζηεί δπλαηά ε δηθή καο θσλή! 
 
πλαδέιθηζζεο- πλάδειθνη 
 

Γηα ρξφληα είκαζηε ζηνπο δξφκνπο δηεθδηθψληαο κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, δνπιεηά κε πιήξε κηζζνινγηθά 
θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.  Απνθηήζακε εκπεηξία, ΡΩΟΑ ρξεηάδεηαη λα ηελ αμηνπνηήζνπκε, λα κελ αθήζνπκε 
λα καο θνξντδέςνπλ μαλά, παδαξεχνληαο ή απνδερφκελνη ηελ άπνςε, πσο κηα «θαιή» θπβέξλεζε ζα 
κεηαηξέςεη ηηο ζπκβάζεηο καο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ.   

Σώξα νθείινπκε λα ζπλερίζνπκε ηνλ αγώλα κε πεξηζζόηεξν πείζκα θαη απνθαζηζηηθόηεηα γηαηί 
Όια φζα πεηχρακε νθείινληαη ζηελ αδηάθνπε δξάζε ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζπζπεηξώλνληαη ζηελ 
Παλειιαδηθή πληνληζηηθή Δπηηξνπή Αγώλα, ζσκαηείσλ θαζαξηζηξηώλ από άιιεο πόιεηο ηεο 
Διιάδαο πνπ πξώηε θνξά ζπλαληήζεθαλ κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ θάλνληαο ζηελ «κπάληα» ηνλ 
παιηό θαη λέν θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό.  

Απνηέιεζκα ησλ δηθώλ καο θηλεηνπνηήζεσλ ήηαλ ε θπβέξλεζε ηειηθά λα εληάμεη ζην ζρέδην 
λόκνπ γηα ηνπο ΟΣΑ (άξζξν 34) ξύζκηζε πνπ παξαηείλεη ην θαζεζηώο ησλ ζπκβάζεσλ αλάζεζεο 
έξγνπ γηα δύν ζρνιηθά έηε θαη κέρξη ην 2017.  
 
Αμηώλνπκε ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο , αθνχ κε ηελ  ζπγθεθξηκέλε 
ξχζκηζε  παξαηείλεηε κελ ην θαζεζηψο ησλ ζπκβάζεσλ αλάζεζεο έξγνπ, αιιά δελ πξνβιέπεη φηη νη ζπκβάζεηο 
ζα ζπλαθζνχλ κε ηνπο έσο ζήκεξα εξγαδφκελνπο ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιείσλ.  
 

 

ήκεξα μέξνπκε όηη κόλε ξεαιηζηηθή ιύζε είλαη ε κνληκνπνίεζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ ζρνιεηώλ ρσξίο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, ρσξίο θξηηήξηα αηζνπζώλ 
κε πιήξε θαη ζηαζεξή εξγαζία, κε πιήξε κηζζνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα. 
 

πλαδέιθηζζεο- πλάδειθνη 

Πήκεξα μέξνπκε πσο φηη έρνπκε θαηαθηήζεη δελ καο ην ράξηζε θακία θπβέξλεζε! Μέξνπκε  φηη κφλν κε αγψλα 
ζα επηβάινπκε ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ καο, ζα θξαηήζνπκε ηε δνπιεηά καο. 
 

ήκεξα έρεη απνδεηρηεί πσο θαη ε 2ε θνξά Αξηζηεξά δελ ζέιεη 
θαζαξίζηξηεο κε κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά κέζα ζηα ζρνιεηά! 

 
Ν αγψλαο ησλ θαζαξηζηξηψλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία αθνξά φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο γνλείο πνπ έρνπλ ηα 
παηδηά ηνπο ζηα δεκφζηα ζρνιεία. Αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  
 

Γηα λα είλαη θαζαξά ηα ζρνιεία πξέπεη λα ππάξρνπλ θαζαξίζηξηεο πνπ λα δνπιεχνπλ ζε αλζξψπηλεο ζπλζήθεο 
θαη λα ακείβνληαη φπσο αμίδεη ζηε βαξηά θαη αλζπγηεηλή δνπιεηά ηνπο. Όρη κε ςίρνπια! 

 

Να κελ ιείςεη θαλέλαο! 
Όινη ζηνλ αγώλα! 

 
 

 

Η ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ  ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 

Αζήλα 20/6/2016 


