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Προς  

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

κο Γεώργιο Αμυρά  
 
 

Κύριε Αμυρά ,  

 

 

Αντιπροσωπεύουμε τον κλάδο των μισθωτών σχολικών κυλικείων, ένα επάγγελμα το 

οποίο με κρατική εντολή έκλεισε πρώτο από όλα στις 10 Μαρτίου και είναι άγνωστο πότε 

πραγματικά θα δοθεί η ευκαιρία στους συναδέλφους να ξαναγυρίσουν στην εργασία τους. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι συνάδελφοι μισθωτές σχολικών κυλικείων 

τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στάθηκαν βράχοι δίπλα στα παιδιά μας στα παιδιά 

όλων. 

Κρατήσαμε  ψηλά το επίπεδο ποιότητας, θεσμοθετήσαμε τη συνεχή εκπαίδευση όλων των 

μελών μας ώστε να είναι πιστοποιημένες υπηρεσίες πλέον που προσφέρουμε, 

υπακούοντας πάντα πιστά σε όλες τις κείμενες νομοθεσίες που διέπουν το επάγγελμά μας, 

λειτουργώντας συμβουλευτικά και με πολλή αγάπη για όλα τα παιδιά μας. 

 

Ξαφνικά ένας κλάδος οχτώ  χιλιάδων επαγγελματιών και 2000 περίπου εργαζόμενων  σε 

αυτούς που αντιπροσωπεύει περίπου 45.000 μέλη των οικογενειών τους,  βρίσκεται χωρίς 

εισόδημα και χωρίς τρόπο διαβίωσης. 

 

Για το λόγο αυτό,  λαμβάνουμε το θάρρος να απευθυνθούμε σε σας και να ζητήσουμε τη 

βοήθεια και τη συμπαράσταση σας. 

 

 

Κύριε Αμυρά,  

 

 

ζητάμε την παρέμβαση σας στα εξής αιτήματα και προτάσεις που έχουμε κάνει : 

 

Προς το Υπουργείο Οικονομικών 

-Να διασφαλιστεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ μέχρι και τον Αύγουστο για το 

βιοπορισμό των  συναδέλφων και των οικογενειών τους. 

- Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για το 2020. 

- Κατάργηση ή μείωση της προκαταβολής φόρου για το 2020. 

- Εφαρμογή από φέτος του ήδη εξαγγελθέντος   μέτρου της μείωσης φορολογίας  για τα 
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δέκα πρώτα χιλιάρικα , από 22 σε 9%, μιας και είναι ένα μέτρο που βοηθάει άμεσα τις 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως είναι τα σχολικά κυλικεία. ( χρήση έτους 

2019). 

 

Προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας 

- Παράταση ενός έτους για όλες τις μισθώσεις οριζόντια, λόγω της χαμένης χρονιάς. 

- Μετακίνηση οφειλών των μισθωτών σχολικών κυλικείων τον επόμενο χρόνο 

- Μείωση του μισθώματος καθολικά από το Σεπτέμβριο 40% για όλη τη σχολική χρονιά 

2020 - 2021.  

- Τροποποίηση της  ΔΕΛΤΑ  4 ( κοινή υπουργική απόφαση διενέργειας διαγωνισμών και 

λειτουργίας των σχολικών κυλικείων)  

 

 

Προς  το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συναρμόδια 

Υπουργεία 

-Παροχή δεκατιανού για όλα τα παιδιά από το Σεπτέμβριο από τα σχολικά κυλικεία 

εκμεταλλευόμενοι και τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη των 

οικονομικών που πλήττονται( 23 δις με τη μορφή προγραμμάτων).  

 

 

Είμαστε βέβαιοι ότι θα σταθείτε με κατανόηση και συμπάθεια δίπλα στα σχολικά 

κυλικεία, προσθέτοντας και εσείς ένα λιθαράκι στην επίλυση πολλών από τα προβλήματά 

τους.  

 

 

 

Σας Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες σύντομα. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση  

 

Η πρόεδρος  

Θανασιά Ασημούλα  


