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ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 
Ο κλάδος των εργαζομένων στα κυλικεία των σχολείων μας είναι από αυτούς που χτυπήθηκε ιδιαίτερα, λόγω του 
κλεισίματος των σχολείων εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19. Ήταν από τους πρώτους που ανέστειλε τις εργασίες του, 
με κρατική απόφαση. Παραμένει ακόμη σε αναστολή, αφού τα κυλικεία των σχολείων δε λειτούργησαν ούτε καν το μικρό 
διάστημα που άνοιξαν τα σχολεία.   
Οι οικονομικές συνέπειες είναι ανυπολόγιστες για τους εργαζόμενους, ενώ οι υποχρεώσεις των οικογενειών «τρέχουν». 
Επιπλέον, δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα για το τι θα γίνει από το Σεπτέμβρη, αν θα λειτουργήσουν ή όχι τα κυλικεία. Ο 
κλάδος βρίσκεται μπροστά σε οικονομική καταστροφή. Οι εργαζόμενοι, έχουν συγκροτήσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ και 
κατεβαίνουν σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 17.30 μμ στην πλατεία Κάνιγγος με πορεία προς το Υπ. 
Οικονομικών.  
Από την πλευρά μας, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματά τους για:  

1. Νομοθέτηση ενός έτους παράτασης των συμβάσεων για όλο τον κλάδο.  
2. Πλήρη απαλλαγή Β δόσης μισθώματος, του σχολικού έτους 2019-2020.  
3. Μείωση μισθώματος κατά 40% για όλο τον κλάδο, για το σχολικό έτος 2020-2021. 
4. Μείωση - Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ για όλο το σχολικό έτος 2020-2021. 
5. Νομοθετική τροποποίηση η οποία να χαρακτηρίζει το επάγγελμα «εποχικό». 
6. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, για τον κλάδο σχολικών κυλικείων ο οποίος βάση σύμβασης 
χρεώνεται 189 ημέρες ετησίως, ενώ αντικειμενικά δεν ξεπερνάει τις 150 εργάσιμες ημέρες.  
7. Να υπάρξει ειδική μέριμνα παράτασης συμβάσεως, σε περιπτώσεις όπου η σύμβαση μισθώματος 
σχολικού κυλικείου λήγει έως 3 έτη πριν την συνταξιοδότησή του μισθωτή .  
8. Διεύρυνση της λίστας των επιτρεπόμενων ειδών πώλησης των σχολικών κυλικείων.  
9. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του μισθώματος σε σχέση με τις ημέρες και τις απουσίες των παιδιών 
και όχι με βάση τους εγγεγραμμένους μαθητές, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
10. Να παρθούν αυστηρά μέτρα κατά των delivery που μπαίνουν στα σχολεία. 

 
Ζητάμε από τη ΔΟΕ να στηρίξει τα δίκαια αιτήματα ενός κλάδου εργαζομένων που προσφέρει καθημερινά στη 
λειτουργία των σχολείων μας.  
 


