
 

 

 

     

 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών 

    

Θέμα: «Δήμος Κορυδαλλού: Απλήρωτοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και έλλειψη 

σχολικών φυλάκων» 

 

Σε συνέχεια της από 11/09/2020 απάντησής σας (Α.Π.57616), ενημερωνόμαστε από 

δελτίο τύπου της δημοτικής παράταξης «Μαζί για τον Κορυδαλλό» πως οι εργαζόμενες και 

οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολείων του Κορυδαλλού δεν έχουν πληρωθεί 

ακόμα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα εκφράζουν την απορία για 

το γεγονός πως δεν προσελήφθησαν σχολικοί φύλακες, ενώ αναρωτιούνται «Από τα 

896.000€ έκτακτη χρηματοδότηση που έλαβε ο Δήμος Κορυδαλλού για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας, πόσα δόθηκαν στα σχολεία για την αντιμετώπιση των αυξημένων 

αναγκών;» 

Σύμφωνα με την ως άνω απάντησή σας «Στο πλαίσιο αυτό, στο Δήμο Κορυδαλλού του 

Νομού Αττικής, κατανεμήθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους 2020, για επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων, ποσό ύψους 161.400,00€, για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων 

και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ποσό ύψους 595.650,00€ ενώ από το Ειδικό 

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ο εν λόγω Δήμος 

χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 547.900,00€. Επίσης, για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει αποδοθεί 

από τους Κ.Α.Π. στον ανωτέρω Δήμο για το έτος 2019, συνολικό ποσό 527.245,00€ και 

από τις αρχές του τρέχοντος έτους έως σήμερα, ποσό 359.550,00€. Επιπλέον, το 

Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση των 

πρωτόγνωρων προβλημάτων που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού 

COVID-19, προέβη σε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις των Ο.Τ.Α., με σκοπό τη λήψη 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του ιού. Ειδικότερα, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 18209/13-03-

2020 (Α.Δ.Α.: Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ), 18878/18- 03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΨΠ846ΜΤΛ6-Ρ6Τ), 

20014/24-03-2020 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΝΦ46ΜΤΛ6-ΔΗ8), 20979/31- 03-2020 (Α.Δ.Α.: 
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93ΚΞ46ΜΤΛ6-7ΝΡ), 21102/01-04-2020 (Α.Δ.Α.: 90ΘΜ46ΜΤΛ6-641), 23259/13-04- 2020 

(Α.Δ.Α.: 9Λ3146ΜΤΛ6-ΛΧ5) και 38784/23-06-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΚΥΩ46ΜΤΛ6-99Ψ) 

αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκε σε Δήμους της Χώρας ποσό 

συνολικού ύψους 11.620.000,00€, εκ του οποίου στο Δήμο Κορυδαλλού ποσό ύψους 

60.000,00€.  

Επιπρόσθετα, και προκειμένου να διασφαλισθεί το παρεχόμενο έργο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών, με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 30520/21- 05-2020 (Α.Δ.Α.: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8) απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών, επιχορηγήθηκαν εκτάκτως όλοι οι Δήμοι της Χώρας με συνολικό ποσό 

ύψους 75.000.000,00 €. Η εν λόγω επιχορήγηση, η οποία για το Δήμο Κορυδαλλού 

ανήλθε στο ποσό των 355.634,27 €, πραγματοποιήθηκε βάσει των ίδιων κριτηρίων με τα 

οποία πραγματοποιείται και η μηνιαία τακτική επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 

γενικών δαπανών τους.  

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53031/24-08-2020 (Α.Δ.Α.:ΨΩΤ946ΜΤΛ6-Μ3Ε) 

απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 

6.195.000,00€ στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, για λογαριασμό των Δήμων, με 

σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Από το ανωτέρω 

ποσό, 35.000,00€ κατανέμονται στο Δήμο Κορυδαλλού. Περαιτέρω, το Υπουργείο 

Εσωτερικών, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου 

Εσωτερικών (Ε.Υ.Δ.Ε./ΥΠ.ΕΣ.) πρόκειται να εκδώσει Πρόσκληση με τίτλο «Συντήρηση 

δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ». 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να 

υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης έργων/προμηθειών, μεταξύ άλλων, για την 

συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, καθώς και κάθε άλλης 

συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει την βελτίωση των υποδομών της Προσχολικής, 

Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Αναφορικά με την κάλυψη αναγκών 

καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σας 

γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147), από την 

έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, εάν οι ανάγκες των Δήμων για τον καθαρισμό 

των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το τακτικό τους προσωπικό, μπορούν να 

καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το 

διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της 



 

 

Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Σε εφαρμογή της προαναφερθείσας διάταξης, 

εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-08-2020 απόφαση της 

Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, για την πρόσληψη προσωπικού 

συνολικού αριθμού εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (9.474) θέσεων, 

από τις οποίες, οι πέντε (5.000) χιλιάδες πλήρους απασχόλησης και οι τέσσερις χιλιάδες 

τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις (4.474) μερικής απασχόλησης, διάρκειας τριών ωρών 

ημερησίως, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με 

το διδακτικό έτος. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού 

από τους Δήμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 50175/07-08-2020 

Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού 

καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β’ 3324), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Κατά 

το σκέλος που αφορά τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων, αφενός με τις διατάξεις του 

άρθρου 87 του ν.4604/2019 (Α΄ 50) όπως ισχύει, δόθηκε η δυνατότητα σε πρώην 

σχολικούς φύλακες που είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της χώρας ως βοηθητικό 

υγειονομικό προσωπικό με τις διατάξεις περί διαθεσιμότητας, να μεταταγούν ως σχολικοί 

φύλακες είτε στους δήμους όπου απασχολούνταν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, 

είτε σε άλλους δήμους, με στόχο την ενίσχυση της φύλαξης των σχολικών μονάδων. 

Αφετέρου, για την κάλυψη των πάγιων αναγκών τους, οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, δύνανται να 

συστήνουν θέσεις μόνιμου προσωπικού, με τροποποίηση του οικείου Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 

143), με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία πίστωση στον προϋπολογισμό 

τους.» 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποιο είναι το ποσό που έχει λάβει ο δήμος Κορυδαλλού μέχρι και σήμερα ως 

έκτακτη χρηματοδότηση για τις ανάγκες της πανδημίας; 

 

2. Πώς έχει διαμοιρασθεί αυτό το ποσό; 

 

3. Πόσα χρήματα διατέθηκαν για τις ανάγκες των σχολείων; 

 
4. Ισχύει πως δεν έχουν πληρωθεί οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στην 

καθαριότητα των σχολείων για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου;  



 

 

 
5. Αν ναι, για ποιο λόγο και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος θα πληρωθούν το 

σύνολο των απολαβών τους; 

 
6. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να πληρώνονται κανονικά οι εργαζόμενες και 

οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας του σχολείου; 

 

7. Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολείων είναι τακτικό 

προσωπικό ή προχώρησε σε προσλήψεις ο Δήμος Κορυδαλλού; 

 
8. Αν προχώρησε σε προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας πόσα άτομα 

προσέλαβε και με τι σύμβαση; 

 
9. Τι ισχύει για τους σχολικούς φύλακες στο δήμο Κορυδαλλού; 

 
10. Υπήρξε η αναγκαία πίστωση του προϋπολογισμού του δήμου για σύσταση 

μόνιμων θέσεων; 

 
11. Αν ναι, πόσοι σχολικοί φύλακες έχουν προσληφθεί; 

 
12. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν υπήρξε μέριμνα για την αναγκαία πίστωση του 

προϋπολογισμού; 

 
13. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να προσληφθούν σχολικοί φύλακες; 

 
 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




