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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ «ν Μαθξπγηάλλεο» εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζηηο ζρνιηθέο 

θαζαξίζηξηεο γηα ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε πνπ βηώλνπλ. Οη θαζαξίζηξηεο, ζην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο, αληηκεησπίδνληαη κε ην απαξάδεθην θαζεζηώο ηεο «εξγνιαβίαο». 

Πιεξώλνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκό αηζνπζώλ πνπ θαζαξίδνπλ, κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα 

ηα δηθαηώκαηά ηνπο (10κελε ή δηεηή ζύκβαζε κε ακνηβή ζπλήζσο 200 κε 300 επξώ, 

εμαίξεζε από ηελ εηδηθή ξύζκηζε ησλ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλώλ επαγγεικάησλ, από 

επηδόκαηα–δώξα θαη απόιπζε θάζε θαινθαίξη ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δελ έρνπλ θαλ 

αζθάιηζε!).  

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε θαηαδίθε θαη ε θπιάθηζε ηεο θαζαξίζηξηαο ζηνλ 

Βόιν, ζηελ νπνία ζπκπαξαζηεθόκαζηε ακέξηζηα.  Ζ ζπγθεθξηκέλε απόθαζε εμάληιεζε ηελ 

απζηεξόηεηα ηεο δηθαηνζύλεο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ θαηαρξαζηέο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο 

δελ έρνπλ ηελ ίδηα αληηκεηώπηζε. Μηα απόθαζε πνπ πξνθάιεζε νιόθιεξε ηελ θνηλσλία θαη 

ζήθσζε ζύειια αληηδξάζεσλ. 

Οη θαζαξίζηξηεο απνιύζεθαλ κε ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2017-2018 θαη 

πξνζιήθζεθαλ μαλά (κεηά από αμηνιόγεζε) γηα ηε λέα ρξνληά 2018-2019. Από ηελ αξρή 

απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη κέρξη ζήκεξα παξακέλνπλ απιήξσηεο, κε δηάθνξα 

πξνζθόκκαηα θαη δηθαηνινγίεο. 

 

 Καινύκε ηελ θπβέξλεζε λα λνκνζεηήζεη ηελ πξόζιεςή ηνπο, κε θαζεζηώο κόληκεο θαη 

ζηαζεξήο εξγαζίαο θαη πιήξε εξγαζηαθά (κηζζνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά) δηθαηώκαηα 

ρσξίο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο θαη έληαμή ηνπο ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα.  

 Να κεξηκλήζνπλ θπβέξλεζε θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε ώζηε λα πιεξσζνύλ άκεζα ηα 

δεδνπιεπκέλα θαη λα ππάξρεη ηαθηηθή, αλά κήλα, θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο.  

 Να δηαζθαιηζηνύλ όινη νη απαξαίηεηνη πόξνη από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό πξνο ηηο 

ζρνιηθέο επηηξνπέο ησλ δήκσλ γηα ηηο θαζαξίζηξηεο θαη ηα ζρνιεία. 

 

Γηα ην Γ.. 
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