ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΘΗΝΑ , 29/11/2011

Λόγω της απεργίας της ΓΣΕΕ που
έχει οριστεί για 1η Δεκέµβρη δεν θα µετακινηθούν
τα ακτοπλοϊκά δροµολόγια µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να
µεταβούν στην Αθήνα εργαζόµενοι από νησιά οι οποίοι θα
συµµετέχουν. Κατόπιν λοιπόν συµφωνίας όλων των Σωµατείων
ΒΣΣ η απεργία µεταφέρεται στις 7 Δεκεµβρίου 2011 και ώρα 10:00
π.µ στη πλατεία Συντάγµατος.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Δεδοµένου ότι σήµερα, λιγότερο από 1,5 µήνες πριν την λήξη του Προγράµµατος,
δεν έχουµε ακόµα καµιά σαφή ανακοίνωση ή δέσµευση από τα αρµόδια Υπουργεία
( Εσωτερικών ,Εργασίας , Οικονοµίας) σχετικά µε το µέλλον των Δοµών αλλά και το
εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων σε αυτές µετά από 8-10 χρόνια συνεχούς και
αδιάλειπτης εργασίας , τα Σωµατεία εργαζοµένων «Βοήθεια στο Σπίτι»
προκηρύσσουν 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 7 Δεκεµβρίου µε κινητοποίηση και
συµµετοχή όλων των Σωµατείων στην Αθήνα. Τόπος συγκέντρωσης των
εργαζοµένων θα είναι η πλατεία Συντάγµατος στις 10:00 ώρα π.µ µε τη συµµετοχή
όλων των Σωµατείων ΒΣΣ Ελλάδας.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
•

Άµεση λύση και εξασφάλιση όλων των εργαζοµένων ΒΣΣ οι οποίοι είναι
µέσω ΑΣΕΠ, µε παραµονή στην εργασία τους όπως δικαιούνται µετά από
8-10 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς προσφοράς, διότι παρέχουν ένα έργο
το οποίο είναι µόνιµο, το οποίο έγινε χθες, γίνεται σήµερα και πρέπει να
συνεχιστεί και αύριο.

•

.Δηµιουργία Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών σε κάθε Δήµο και στελέχωση
των υπηρεσιών αυτών µε την ενσωµάτωση του έµπειρου και εξειδικευµένου
προσωπικού που ήδη εργάζεται επί σειρά ετών στις κοινωνικοπρονοιακές
δοµές (Βοήθεια στο σπίτι κ.λ.π)

•

Την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους που
εξακολουθούν να µένουν απλήρωτοι στην πλειοψηφία

το λιγότερο 6

µήνες φέρνοντας τους εργαζόµενους πλέον σε οικονοµική εξαθλίωση και ότι
αυτό συνεπάγεται..

Θεωρώντας ως δεδοµένη την ευαισθησία σας απέναντι στη σηµαντικότατη
προνοιακή υπηρεσία, το «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά και στα εργασιακά µας
προβλήµατα παρακαλούµε θερµά για τη στήριξη της απεργίας µας,. ώστε να δοθεί
επιτέλους λύση στα δίκαια αιτήµατά µας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη φροντίδα
των ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ της χώρας µας, όπως οφείλει να πράξει η πολιτεία.
Με εκτίµηση,
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Τα Σωµατεία
-

Αττικής
Α. Μακεδονίας κ’ Θράκης
κ. Μακεδονίας
Δ. Μακεδονίας
Ηπείρου
Τρικάλων
Καρδίτσας
Μαγνησίας
Φωκίδας
Ευρυτανίας
Φθιώτιδας
Φωκίδας
Βοιωτίας
Εύβοιας
Πελοποννήσου
Κρήτης
Δωδεκανήσων
Κυκλάδων
Λέσβου
Σάµου
Χίου

- Κέρκυρας
- Λευκάδος
Τηλ. Επικοινωνίας Συντονιστικής οµάδας Σωµατείων :
Σοφία Κολιζέρα 6948183161(Αττική),Zωή
Ιωακειµίδου6944835205(Θεσσαλονίκη), Παναγιώτης Σακελλαρίου
6945369635 (Καρδίτσα), Γιάννης Αθανασίου 6979217354
(Λευκάδα), Γεωργέλης Στράτος 6976762345(Λέσβος), Τόνια
Γεωργάκη 6945755227(Ήπειρος), Αναστασία Πανούση 6979355419
(Κρήτη ), Παπαιωάνου Λουκία 6975710418 (Βοιωτία)
,

