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Αθήνα, 30/10/2018  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

48ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΡΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

19 & 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας, μετά από κοινό αίτημα των εργαζομένων 

και των σωματείων στην καθαριότητα των σχολείων, κλιμακώνει τον αγώνα της 

και προκηρύσσει 48ωρη Πανελλαδική Απεργία στον κλάδο, την Δευτέρα 19 και 

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, με απεργιακή συγκέντρωση την Δευτέρα 19 

Νοεμβρίου στην Αθήνα.  

Επίσης, αποφασίστηκε να ζητηθεί συνάντηση με τους συναρμόδιους 

Υπουργούς, προκειμένου να λάβουμε απαντήσεις στα ζητήματα που 

απασχολούν τον κλάδο.  

Ταυτόχρονα, τα σωματεία στην καθαριότητα των σχολείων, από κοινού και 

με τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα, θα προβούν στο μεσοδιάστημα σε δράσεις 

ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – διαμαρτυρίας, όπως:  

• Παραστάσεις σε Βουλευτές & Γραφεία Κομμάτων, Δημάρχους, 
Περιφερειάρχες κ.λπ. και κατάθεση υπομνημάτων με τα αιτήματα του 
κλάδου.  

• Παραχώρηση Συνέντευξης Τύπου και εμφάνιση σε τοπικά Μ.Μ.Ε, με σκοπό 
την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.  

• Επικοινωνία με Συλλόγους Γονέων και Εκπαιδευτικών.  
• Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων των Μελών, με σκοπό την ενημέρωση και 

την καλύτερη οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης.  

• Ο,τιδήποτε άλλο αποφασιστεί από το εκάστοτε σωματείο.  
 

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ 

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δημοσίων σχολείων, 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα σχολεία των παιδιών μας 

και διεκδικούν: 

• Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και 
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.  

• Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.  

• Αξιοπρεπείς αμοιβές και επαναφορά όλου του κλάδου στα ΒΑΕ.  
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• Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας, με τήρηση των κανόνων Υγιεινής & 
Ασφάλειας.  

• Χορήγηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας, 
με αναδρομική ισχύ.  

• Έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών.  
• Ασφάλεια και ΟΧΙ Επισφάλεια στην εργασία – Καμία μείωση αιθουσών.  
• Καμία απόλυση εργαζόμενης από Δημάρχους και Σχολικές Επιτροπές.  

• Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και σύναψη συμβάσεων εργασίας 
διετούς διάρκειας σε όλο τον κλάδο.  

 
Για την ΟΙΥΕ 

 


