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Αθήνα, 25/5/2018  

 

Προς 

Τα Σωματεία των εργαζομένων  

στην καθαριότητα των σχολείων 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Στις 22 και 23 Μάϊου 2018, πραγματοποιήθηκε 48ωρη απεργία, με το 

συντονισμό της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), στον 

κλάδο των εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών κτιρίων. Η απεργία 

και οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων του κλάδου σε όλη τη χώρα ήταν 

μαζικές και μεγαλειώδεις, με συγκεντρώσεις, πορείες και διαβήματα 

διαμαρτυρίας σε κυβερνητικά κτίρια, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και γραφεία βουλευτών και κομμάτων της συγκυβέρνησης. 

Πάνω από 9.500 εργαζόμενες/οι καθαρίστριες/ες σχολείων και πάνω 

από 30 Σωματεία από όλη τη χώρα εξέφρασαν την οργή και την 

αγανάκτησή τους, απέναντι στην διαχρονική ομηρεία και την αδιαφορία. 

Απαίτησαν δυναμικά από την Κυβέρνηση το πλέον αυτονόητο και δίκαιο 

πράγμα για έναν εργαζόμενο: μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπή 

μισθό. 

Την Τρίτη 22 Μαΐου, πρώτη ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης, 

υπήρξε συνάντηση εκπροσώπων των σωματείων και της ΟΙΥΕ με τον 

Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη, κατά τη διάρκεια της οποίας 

τέθηκαν επιτακτικά όλα τα αιτήματα και τα ζητήματα που απασχολούν τον 

κλάδο, με αιχμή του δόρατος την  μετατροπή των συμβάσεων σε μόνιμη 

και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις εξαρτημένης 

εργασίας. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε, ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι ο 

τερματισμός της ομηρείας. Θεωρεί δε, ότι από το 2019 θα υπάρχουν 

πλέον ώριμες συνθήκες για την επεξεργασία και την κατάθεση προς 

ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου. Επίσης δεσμεύθηκε, τον αμέσως επόμενο 

μήνα, να φέρει σχέδιο νόμου ή τροπολογία προς ψήφιση στη Βουλή, 

σύμφωνα με την οποία θα χορηγείται διετή εξαίρεση υπαγωγής του 

κλάδου στις ειδικές διατάξεις των ΟΤΑ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την 

ανανέωση για 2 σχολικά έτη των συμβάσεων των εργαζομένων, με το 

υφιστάμενο νομικό καθεστώς. Μάλιστα ζητήθηκε από εμάς και έγινε 

αποδεκτό από τον Υπουργό, να φτιαχτεί μια πρότυπη σύμβαση για όλες 



τις σχολικές επιτροπές, ώστε αφενός να διασφαλιστούν τα ελάχιστα 

απαιτούμενα εργασιακά δικαιώματα, αφετέρου να εκλείψουν παρεκκλίσεις 

ανά δήμο και ανά σχολική επιτροπή. 

Σε ό,τι αφορά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γεγονός 

ότι πολλοί Δήμοι έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση από τις αρχές 

Ιανουαρίου και μέχρι σήμερα δεν τα έχουν χορηγήσει, ζητήθηκε από το 

Υπουργείο να γίνει μια καταγραφή των Δήμων που δεν έχουν εφαρμόσει 

ακόμα το νόμο, ώστε να υπάρξει παρέμβαση του Υπουργείου. Για το λόγο 

αυτό θα σας σταλεί τις επόμενες ημέρες μια ειδική φόρμα, στην οποία θα 

πρέπει τα σωματεία να καταγράψουν τους Δήμους στους οποίους 

διαπιστώνεται πρόβλημα στη χορήγηση των Μ.Α.Π. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Οι εργαζόμενες/οι στην σχολική καθαριότητα γνωρίζουν καλά, ότι 

τίποτε δε χαρίζεται και ότι όλα θα πρέπει να κατακτηθούν. Με επίμονο, 

συνεχή αγώνα και επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις, ακόμα πιο 

δυναμικές, ακόμα πιο μαζικές. Ο Αγώνας τώρα αρχίζει και θα 

συνεχιστεί με νέα ένταση και ορμή! 

 

Για την ΟΙΥΕ 

                Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας 
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