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Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020
Επίκαιρη Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: «Μία καθαρίστρια ανά σχολείο δεν φτάνει για την αντιμετώπιση της πανδημίας»
Σε συνέντευξη της στο Open TV, όπως αυτή αναδημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Έθνος, στις
30 Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο “Σε 330 τμήματα σχολείων έχουν εντοπιστεί κρούσματα κορονοϊού”, η Υφυπουργός
Παιδείας κ. Ζαχαράκη δήλωσε ότι “Καθαρίστριες στα σχολεία υπάρχουν”. Όταν κλήθηκε να δώσει συγκεκριμένη
εικόνα και ερωτήθηκε αν θεωρεί ότι ψεύδονται μαθητές και γονείς που καταγγέλλουν τις ελλείψεις, απάντησε πως
δεν μπορεί να γνωρίζει αν υπάρχουν ελλείψεις σε συγκεκριμένα σχολεία και πως η καθαριότητα των σχολείων είναι
υπόθεση που αφορά τους Δήμους.
Στο άρθρο 1 της ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (αρ. 50175/ 7 Αυγ. 2020) με θέμα “Διαδικασία και
κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου”, διαβάζουμε “1. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού
καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διενεργείται μέσω των οικείων
δήμων, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο.
Με την ως άνω εγκριτική απόφαση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 καθορίζονται οι θέσεις ή/και ανθρωποώρες ανά
Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, υπό
οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού. 2. Το προσωπικό
προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης,
διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε φορέα”.
Η εικόνα που συγκεντρώνουμε από τα σχολεία της Δυτικής Αθήνας καλεί σε ένα άμεσο και αναγκαίο ανασχεδιασμό.
Ανισότητες από Δήμο σε Δήμο, πληθώρα συνταξιοδοτήσεων μόνιμου προσωπικού που αντικαθίσταται από
συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ωφελούμενους/ες του ΟΑΕΔ, ένα άτομο ανά σχολικό κτίριο, Δήμοι που δεν
αντιστοιχεί ούτε ένα άτομο πλήρους ωραρίου ανά κτίριο αλλά μοιράζονται ανάμεσα στα σχολεία, “μπαλώματα” από
προσωπικό που δουλεύει με 3ωρες συμβάσεις και άλλα πολλά.
Δεδομένου ότι οι καταγγελίες πληθαίνουν καθημερινά και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο μήνα του σχολικού έτους,
δεδομένου ότι τα κριτήρια και η μέθοδος που επιλέχθηκε μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση είναι φανερό ότι δεν
επαρκούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας την εποχή της πανδημίας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιος είναι ο αριθμός προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία της Δυτικής Αθήνας προ covid και μετά;

Με ποιο εργασιακό καθεστώς;
2. Με ποια κριτήρια καλύπτονται τα κενά και οι ανάγκες για καθαριότητα στα σχολικά κτίρια; Υπάρχουν
κριτήρια ανά τετραγωνικά και ανά εξυπηρετούμενο πληθυσμό; Το ωράριο λειτουργίας, για παράδειγμα
στα ολοήμερα δημοτικά, αποτελεί κριτήριο;
Ο ερωτών Βουλευτής
Κρίτων Αρσένης

