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Ο δήμος Πυλαί ας Χορτι άτη ανέλαβε τη μι σθοδοσί α γι α 50 καθαρί στρι ες - - United Reporters
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Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη ανέλαβε τη μισθοδοσία για 50 καθαρίστριες
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17.03.2014 Σκληρή ανακοίνωση της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ μετά τον αγώνα με τον Άρη
16.03.2014 "Ναι" στην ένωση με τη Ρωσία,
είπε το 95% των κατοίκων της Κριμαίας
16.03.2014 1-1 ο Άρης με τον ΠΑΟΚ Επεισοδιακός ο αγώνας στο «Κλ. Βικελίδης»
16.03.2014 Μία νικήτρια στήλη ανέδειξε η
κλήρωση του τζόκερ
16.03.2014 Πέθανε ο ναύτης που φίλησε τη
νοσοκόμα και σφράγισε το τέλος ενός
πολέμου
16.03.2014 Το ΑΠΘ «τρέχει» στον 9ο Διεθνή
Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
16.03.2014 Χωρίς αγρότες η επέτειος του
Κιλελέρ

Κονδύλιο 106.000 ευρώ ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Πυλαίας-Χορτιάτη για να καλυφθούν οι οφειλές σε 50
καθαρίστριες που εργάζονται σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου.
Στην ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η καταβολή ενός ποσού που φτάνει τα 106.000
ευρώ και με το οποίο θα πληρωθούν όλες οι οφειλές (μισθοί και ασφαλιστικές οφειλές) που υπάρχουν για την
περίοδο από τον περασμένο Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο σε 50 καθαρίστριες που εργάζονται σε
δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια του δήμου μας και ήταν απλήρωτες από το Υπουργείο.
Στην ανακοίνωση της δημοτικής αρχής επισημαίνονται τα εξής: «Παρά το ότι η ευθύνη πληρωμής τους ανήκει
στην ίδια την πολιτεία, το δημοτικό μας συμβούλιο ανέλαβε να καλύψει το συγκεκριμένο κενό, καθώς σε
επανειλημμένες οχλήσεις μας προς την Πολιτεία η τελευταία αδιαφορεί. Ετσι ο δήμος και το δημοτικό συμβούλιο,
αναγνωρίζοντας τη σημαντική δουλειά που επιτελούν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι και το ρόλο τους στην
εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης ανέλαβε να καλύψει το συγκεκριμένο κονδύλιο.
Η απόφαση αυτή δείχνει για άλλη μια φορά το ότι το ζήτημα της παιδείας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το
δήμο μας. Υπενθυμίζουμε ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή βρίσκονται είτε υπό κατασκευή είτε υπό μελέτη
οκτώ σχολεία στο δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη. Επίσης ότι με άλλη πρόσφατη απόφαση του δήμου μας διατέθηκε
συνολικά ένα ποσό 110.000 ευρώ για να καλυφτούν οι ανάγκες για τη θέρμανση στα σχολεία του δήμου μας, έτσι
ώστε να μην υπάρξει ούτε αυτό το χειμώνα το παραμικρό πρόβλημα».
«Είμαστε αλληλέγγυοι στο δίκαιο αγώνα των καθαριστριών των σχολικών μονάδων. Με την παιδεία και το μέλλον
των παιδιών μας δεν παίζουμε. Αυτή ήταν η προεκλογική μας δέσμευση και αυτό υλοποιήσαμε σε όλη τη
διάρκεια της θητείας. Ακόμη και όταν πρέπει να αναλάβουμε τα χρέη και τις ευθύνες που ανήκουν στην πολιτεία.
Ετσι θα πορευθούμε και στο μέλλον», τονίζει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης .
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