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ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΛΥΤΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΞΥΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΕΡΑ
Είναι γνωστό το πρόβλημα καθαριότητας που ταλανίζει το ΕΚΠΑ και τη Σχολή μας, μετά την
κατάργηση των καθαριστριών και την ανάθεση του καθαρισμού (ο Θεός να τον κάνει) σε
εργολάβους. Τα κατά καιρούς βουνά των σκουπιδιών, η κατάσταση στις τουαλέτες και ο μη
καθαρισμός των γραφείων των καθηγητών το επιβεβαιώνουν.
Υπενθυμίζουμε ότι με ομόφωνο ψήφισμά του, που πάρθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου
μας, το τελευταίο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ απαίτησε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες
ώστε να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα εμποδίζουν την πρόσληψη φυσικών
προσώπων για την επιτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας. Αντ’ αυτού όμως, το
καθεστώς δουλείας του προσωπικού καθαρισμού από τους εργολάβους συνεχίζεται και τα
προβλήματα αυτού του (επίσης) αναποτελεσματικού συστήματος οξύνονται. Έτσι
πρόσφατα, ο εργολάβος που έχει αναλάβει τον καθαρισμό της Σχολής Θετικών Επιστημών
μείωσε το ωράριο των καθαριστριών από οκτώ σε τέσσερις ώρες ημερησίως. Εκτός από την
επίταση των προβλημάτων καθαρισμού που θα έχει η μείωση αυτή, οδηγεί σε
απάνθρωπους εξευτελιστικούς μισθούς των 200-250 Ευρώ ΤΟΝ ΜΗΝΑ!!!
Η κατάσταση με τους εργολάβους δεν πάει πια άλλο. Γιατί το Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να
χρησιμοποιεί εργολάβους και γιατί οι διάφοροι υπουργοί, που έχουν υποσχεθεί την άμεση
αλλαγή του συστήματος αυτού, δεν κάνουν επιτέλους κάτι; Η κατάσταση όπου ο ένας
«αρμόδιος» μας στέλνει στον άλλο και όλοι «νίπτουν τας χείρας» τους απάδει της
σοβαρότητας και του κύρους τόσο των πανεπιστημιακών όσο και των διοικητικών
παραγόντων.
Απευθυνόμαστε στους Προέδρους των Τμημάτων, στην Κοσμητεία, στη Σύγκλητο και το
Πρυτανικό Συμβούλιο, αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας:
(α) Την άμεση αποκατάσταση του οκτάωρου εργασίας στο προσωπικό καθαρισμού. Οι
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας που τους έχουν επιβληθεί ντροπιάζουν εμάς τους ίδιους.
(β) Την αύξηση των μισθών του προσωπικού αυτού. Ακόμα και με οκτάωρο, τα τετρακόσια
ευρώ το μήνα δεν αποτελούν μισθό, αλλά επίδομα δουλείας.

(γ) Να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης φυσικών προσώπων για τον καθαρισμό
και να αποκλειστούν οι εργολάβοι. Η διοίκηση να ενημερώσει με σαφήνεια για τις ενέργειες
που κάνει πάνω στο θέμα αυτό. Αν υπάρχουν θεσμοί ή πρόσωπα που μπλοκάρουν τις
σχετικές δεσμεύσεις που κάθε τόσο ανακοινώνονται, να πληροφορηθούμε ποιοι είναι.
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