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Αθήνα, 31/1/07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την αµέριστη αλληλεγγύη των καθηγητών της
Β/θµιας εκπαίδευσης στο δίκαιο αγώνα των εργαζοµένων στη καθαριότητα των
δηµοσίων σχολείων, που πραγµατοποιούν 48ωρη Πανελλαδική Απεργιακή
κινητοποίηση στη 1 και 2/2/07.
Η Κυβέρνηση αφού αναγκάστηκε, κάτω από την πίεση και τους πολύχρονους
αγώνες των εργαζοµένων και της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
να εφαρµόσει το Π.∆. 164/04 και να προχωρήσει στη µονιµοποίηση 7.162
καθαριστριών µέχρι σήµερα (σε σύνολο 8.000 περίπου), προσπαθεί τώρα µε
αυθαιρεσίες, λαθροχειρίες και απαράδεκτες µεθοδεύσεις να:
α) αποφύγει το κόστος µισθοδοσίας τους. επιχειρώντας παράνοµα να το
«φορτώσει» στους οικείους ∆ήµους και Κοινότητες, χωρίς φυσικά οι ΟΤΑ να
έχουν ούτε την ιδιότητα του εργοδότη, ούτε τα απαραίτητα κονδύλια στους
προϋπολογισµούς τους!
β) να το ελαχιστοποιήσει ακόµα περισσότερο, από τη µια «µονιµοποιώντας»
τους 2.500 (από τους 8.000) µε συµβάσεις απασχόλησης της µισής, µίας και
µιάµισης ώρας ηµερησίως!! στερώντας έτσι από τους εργαζόµενους αυτούς
και το δικαίωµα συνταξιοδότησης και από την άλλη, επιχειρώντας να
προσµετρήσει ως προϋπηρεσία για όλους το µονιµοποιούµενους αυτήν που
προσµετρήθηκε για την ένταξη τους στο Π.∆. 164/04, δηλ. από το σχολικό έτος
2001-2002. Για δε τους ωροµισθίους της µερικής απασχόλησης η προϋπηρεσία
τους θα προσµετράται µε άθροιση των µισάωρων!!· Το αν οι εργαζόµενοι
στην καθαριότητα των σχολείων έχουν προϋπηρεσία 15, 20 και 25 ετών,
ουδόλως απασχολεί την Κυβέρνηση .'.'
Πέραν όµως όλων αυτών, η Κυβέρνηση παράλληλα προσπαθεί να
ανατρέψει και την πρόσφατη απόφαση της πλήρους Ολοµέλειας του Αρείου
Πάγου, σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να µονιµοποιηθούν και οι υπόλοιποι
3.500 εργαζόµενοι στην καθαριότητα των δηµόσιων σχολείων καθώς όλοι τους
σύµφωνα µε την απόφαση του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου του
Υπουργείου Παιδείας, που έκρινε και αποφάσισε τη µονιµοποίηση τους,
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι οποίοι εξαιρέθηκαν λόγω του
χρονικού ορίου (24µηνο), που το Π.∆. Παυλόπουλου έθετε.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί από την Κυβέρνηση:
•

•
•

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΑ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ
ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ
ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΌ ΤΟ
Π.∆.164/04
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

•

•
•

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΩΡΑ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΗΣ «ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ»
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΜΙΣΗΣ
ΩΡΑΣ!!
ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
• ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ ΘΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

