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Θέμα: «Αξιοπρεπές εργασιακό πλαίσιο για τις σχολικές
καθαρίστριες και καθαριστές».
Φέτος, με το διευρυμένο ωράριο του ολοήμερου σε χιλιάδες
δημοτικά σχολεία, οι ανθρώπινες δραστηριότητες στα σχολεία
πολλαπλασιάζονται και η παραμονή των παιδιών στα σχολεία
επιμηκύνεται, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το περιβάλλον του
σχολείου, επιβάλλοντας συνθήκες αυξημένων αναγκών υγιεινής.
Το τελευταίο διάστημα, με ευκαιρία την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, και ενώ το πρόβλημα του κορονοϊού, που απαιτεί αυξημένες
συνθήκες υγιεινής στα σχολεία, παραμένει ενεργό, το ΜέΡΑ25 είχε
συνάντηση με σχολικές καθαρίστριες από διάφορες περιοχές της
Ελλάδας.
Οι εργαζόμενες στον καθαρισμό των σχολείων ενημέρωσαν το
ΜέΡΑ25 για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις ελλείψεις
που υπάρχουν, με τις γυναίκες και τους άνδρες που φροντίζουν για
την καθαριότητα των σχολείων μας να μην έχουν λάβει επαρκή και
αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας, ενώ σε εργασιακό επίπεδο
συνεχίζουν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας με συνθήκες
ορισμένου χρόνου και μειωμένα ωράρια.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών :

-Δεσμεύεται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση
προσλήψεων περισσοτέρων εργαζομένων με πλήρη εργασία ή την
αύξηση των ωρών εργασίας των ήδη υπαρχόντων έτσι ώστε να
μπορούν να παραμείνουν καθαρά τα σχολεία, δεδομένου ότι τα
σχολεία έχουν ανάγκη από φροντίδα και συντήρηση όλη μέρα και
όλο τον χρόνο;
-Δεδομένου ότι οι καθαρίστριες και οι καθαριστές καλύπτουν
μόνιμες και σταθερές ανάγκες (ή πάγιες και διαρκείς), δεσμεύεται να
αναγνωρίσει ως αορίστου χρόνου τις συμβάσεις καθαρισμού, οι
οποίες σήμερα είναι ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης και
περιορισμένων δικαιωμάτων;
-Δεσμεύεται να αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις, ώστε οι
συμβάσεις καθαρισμού να επιστρέψουν σε ασφάλιση βαρέων και
ανθυγιεινών;
-Δεσμεύεται ως προς το υγειονομικό σκέλος, να φροντίσει ώστε οι εν
λόγω εργαζόμενες και εργαζόμενοι που απολύονται κάθε καλοκαίρι
και επαναπροσλαμβάνονται κάθε φθινόπωρο να έχουν άμεση και
ευχερή πρόσβαση σε δημόσιες δομές και να μπορούν χωρίς
διακρίσεις και καθυστερήσεις που τις/τους ωθούν στον ιδιωτικό
τομέα να κάνουν τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, για όσο ακόμα
διατηρείται το καθεστώς της εργασιακής τους ομηρίας με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου;
-Δεσμεύεται για έκτακτη χρηματοδότηση έτσι ώστε τα υλικά
καθαρισμού και ατομικής υγιεινής να είναι εξασφαλισμένα σε όλα τα
σχολεία;
-Δεσμεύεται να πράξει τα αναγκαία ώστε οι καθαρίστριες και οι
καθαριστές να λαμβάνουν έγκαιρα επαρκή και απαραίτητα Μέτρα
Ατομικής Προστασίας;
-Δεσμεύεται να καθορίσει μαζί με τους καθ’ ύλην αρμόδιους και σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς
συλλόγους το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων στο σχολικό
καθαρισμό, ώστε να υπάρχει ένα σαφές εργασιακό περίγραμμα για
τους εν λόγω εργαζόμενους;

-Προτίθεται να παρέχει τα γάλατα σε καθαρίστριες και καθαριστές
ως νωπό προϊόν στην κοινότητα κατοικίας τους, ειδικά για όσες και
όσους από αυτούς κατοικούν μακριά από το χώρο εργασίας τους;
-Δεσμεύεται ότι οι εργαζόμενοι του παραπάνω κλάδου θα
λαμβάνουν τα γάλατα που τους αναλογούν τουλάχιστον δύο φορές
την εβδομάδα ώστε οι ημερομηνίες λήξης να μην είναι άμεσες,
δεδομένου ότι πρόκειται για νωπό προϊόν;
Ερωτάται η κ. Υπουργός Παιδείας :
-Ποιες είναι οι δράσεις που έχει αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας για
να συνδράμει τα σχολεία στο ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών
υποδομών;
-Θεωρεί ότι μπορεί να γίνει σαφής σε ολόκληρο τον πληθυσμό των
σχολείων η σημασία των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας, όταν η
κατηγορία των καθαριστών και καθαριστριών δεν διατηρεί ρόλο
λειτουργικό μέσα στη σχολική κοινότητα;
-Με ποιο τρόπο διασφαλίζει την παιδαγωγική διάσταση και τη σχέση
των μαθητών με τους ανθρώπους που εργάζονται στην
καθαριότητα; Τα παιδιά διδάσκονται και μαθαίνουν από το
παράδειγμα.
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