ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

2902

Ημερομ. Κατάθεσης:

3/2/2022

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
τον Υπουργό Υγείας
τον Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Ανακοίνωση Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας: μη
κάλυψη παροχής δωρεάν self tests μέσω της πλατφόρμας
διάθεσής τους σε σχολικές καθαρίστριες
Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας με ανακοίνωσή του στις 31
01-2022 με τίτλο ««ξέχασαν;» να συμπεριλάβουν τις σχολικές
καθαρίστριες στην πλατφόρμα των δωρεάν self tests » καταγγέλλει
ότι, παρόλο που τα σχολεία άνοιξαν με δύσκολους όρους κα ι
χιλιάδες κρούσματα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, τα υγειονομικά
πρωτόκολλα που ισχύουν επιβαρύνουν την καθημερινότητα στις
τσέπες

των

εργαζομένων,

μεταξύ

αυτών

και

τις

σχολικές

καθαρίστριες.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, η πλατφόρμα για την παροχή των
self tests δεν άνοιξε για όλους γιατί «η κυβέρνηση δεν πρόβλεψε τη
δυνατότητα να τα προμηθευτούν και οι σχολικές καθαρίστριες», που
αποτελούν σημαντική κατηγορία εργαζομένων που δίνουν καθημερινά τη
μάχη στο σχολείο για την προστασία των εκπαιδευτικών και των παιδιών!
Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας δηλώνει ότι η παροχή των δωρεάν
self tests και στους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων είναι
μια στοιχειώδης υγειονομική προστασία, αφού καθημερινά και πολλές
φορές μπαίνουν στις πολυπληθείς σχολικές τάξεις όπου μπορεί να
υπάρχουν καθημερινά δεκάδες κρούσματα.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος

δηλώνει ότι δεν θα αφήσει απροστάτευτους, ούτε τους εργαζόμενους στην

καθαριότητα των σχολείων, ούτε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς γι’
αυτό και για το αμέσως επόμενο διάστημα, θα φροντίσει ο ίδιος να καλύψει
τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων και να τους
προμηθεύσει τα απαραίτητα για την εργασία τους tests.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1. Για ποιο λόγο η πλατφόρμα των δωρεάν self tests δεν έχει
συμπεριλάβει τη διάθεση αυτών στις σχολικές καθαρίστριες που
είναι μια σημαντική κατηγορία εργαζομένων στα σχολεία;
2. Με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστεί άμεσα η αδικία απέναντι σε αυτή
την κατηγορία εργαζομένων που μολονότι είναι καθημερινά στις
σχολικές αίθουσες δεν έχουν τη δυνατότητα να τα προμηθεύονται;
3. Προβλέπεται να ανοίξει άμεσα η παροχή αυτή και σε αυτή την
σημαντική και ευαίσθητη κατηγορία εργαζομένων που δίνουν
καθημερινά τη μάχη στα σχολεία για την προστασία των
εκπαιδευτικών και των παιδιών;
4. Μέχρι να γίνει αυτό και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο
υφιστάμενος προϋπολογισμός των Δήμων, προβλέπεται κάποια
επιπλέον χρηματοδότηση για να καλυφθούν τα self tests των
εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα-τόσο αυτά που έγιναν από
την έναρξη του έτους όσο και αυτά που θα γίνονται εφεξής μέχρι να
συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα;
Η ερωτώσα βουλευτής
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