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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Οικονομικών
Θέμα : Να μη μειωθεί το επίδομα Βαρέων-Ανθυγιεινών στο προσωπικό
καθαριότητας σχολικών κτιρίων
Ο κλάδος των καθαριστριών/καθαριστών Σχολικών Κτιρίων απασχολεί περί τους
11.000 εργαζόμενους. Το πόρισμα της διυπουργικής επιτροπής που έχει δει το φως
της δημοσιότητας δεν λαμβάνει υπόψη την επικινδυνότητα της εργασίας των
σχολικών καθαριστριών και καθαριστών και προτείνει μείωση του επιδόματος
Βαρέων- Ανθυγιεινών.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εργαζόμενες/οι στην καθαριότητα των σχολείων δεν
περιορίζονται μόνο στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων, αλλά καθαρίζουν και
εκατοντάδες τετραγωνικά αύλειων χώρων κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων που καθορίζουν
οι Σχολικές Επιτροπές και οι Διευθυντές των σχολείων, το προσωπικό καθαριότητας
εκτελεί και εργασίες απολύμανσης - πολλές φορές με τη χρήση επικίνδυνων χημικών
ουσιών - σε αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, γυμναστήρια, αφοδευτήρια. Ειδικά σε ότι
αφορά τις σχολικές τουαλέτες, η κατάσταση είναι κατά πολύ χειρότερη από ό,τι
γνωρίζουμε για τα δημόσια ουρητήρια.
Πλέον των ανωτέρω εργασιών, το προσωπικό καθαριότητας συχνά επιφορτίζεται με
καθήκοντα ποτίσματος και κλαδέματος δένδρων, καθαρισμού εκατοντάδων
τετραγωνικών μέτρων πεζοδρομίων περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων,
μεταφοράς επίπλων και αρχείων, διανομής και μεταφοράς εκατοντάδων βιβλίων,
αποστράγγισης υδάτων από χώρους που πλημμυρίζουν, απόφραξης αποχετεύσεων
και υδρορροών, και γενικώς ό,τι κατά καιρούς προκύπτει σε μια σχολική μονάδα,
ελλείψει προσωπικού συντήρησης (επιστάτες-συντηρητές).
Το προσωπικό καθαρισμού σχολικών κτιρίων μπήκε από την πρώτη στιγμή στον
αγώνα κατά της πανδημίας. Υπενθυμίζουμε ότι σχεδόν οι μισοί απασχολούμενοι του
κλάδου εργάζονται με τρίωρη απασχόληση και με μισθό περί τα 320€. Με αφορμή
την πανδημία το κράτος προσέλαβε καθαριστές πλήρους απασχόλησης με 8μηνες
συμβάσεις χωρίς ωστόσο να αυξήσει τις συμβάσεις των παλαιότερων εργαζόμενων.

Επιπλέον, όπως μας πληροφορούν σε υπόμνημά τους 31 πρωτοβάθμια
σωματεία καθαριστών από όλη την Ελλάδα, ο κλάδος της καθαριότητας σχολικών
κτιρίων μετρά πάνω από 1500 εργατικά ατυχήματα τα τελευταία 22 χρόνια, εκ των
οποίων τα 27 οδήγησαν στο θάνατο ή τη μόνιμη και ολική αναπηρία τις
παθούσες/τους παθόντες.
Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα δηλώνουν καταγεγραμμένους στα αρχεία των
σωματείων περί τους 450 θανάτους από καρκινοπάθειες με βασικό ενοχοποιητικό
παράγοντα τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούσαν για τον
καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων.
Την δε περίοδο της πανδημίας υπήρξαν 3.500 περίπου νοσήσεις λόγω Covid-19, ενώ
η πολιτεία δεν προέβλεψε τη δωρεάν χορήγηση self-test. Και δυστυχώς, πολύ συχνά
οι Δήμοι παραλείπουν να χορηγούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής
Προστασίας στους εργαζόμενους της καθαριότητας με αποτέλεσμα να
εκτίθενται διαρκώς σε κίνδυνο για την υγεία τους.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο υπουργός:


Θα διατηρήσετε ως έχει το επίδομα Βαρέων και Ανθυγιειών στις
καθαρίστριες/ στους καθαριστές σχολικών κτιρίων;



Θα μετατρέψετε τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου, μιας και καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες;
Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

