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                                              ΕΡΩΤΗΣΗ 

                            Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: «Χωρίς έκτακτο επίδομα και με επιβαρυμένα καθήκοντα οι 

εργαζόμενοι στην καθαριότητα των ΟΤΑ – Να αποκατασταθεί ο 

πραγματικός χαρακτήρας των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού 

καθαρισμού Σχολικών Μονάδων». 

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, από την πρώτη στιγμή 
της κρίσης της πανδημίας του κορονοΐού COVID-19, βρέθηκαν μαζί με τους 
εργαζόμενους στην Υγεία στην πρώτη γραμμή, διατηρώντας τις πόλεις μας 
καθαρές και ασφαλείς, καθαρίζοντας και  απολυμαίνοντας δημοτικά κτήρια, 
παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους, προστατεύοντας σε συνθήκες 
υγειονομικής βόμβας την δημόσια υγεία των πολιτών.  

Με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. 
ΦΥΛΛΟΥ 90/1-5-2020) με τίτλο «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και την 
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» και ειδικότερα στο 
άρθρο 36 παρ.4, προβλέπεται ότι το «Προσωπικό καθαριότητας των Δήμων 
κατηγορίας Υ.Ε.16, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορεί να διατίθεται και 
για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του οικείου Δήμου, κατά 
το διάστημα λειτουργίας τους, για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης 
του Κορωνοϊού (COVID-19), και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 
2020». 

Πέραν δηλαδή των ούτως ή άλλως αυξημένων καθηκόντων τους, η κυβέρνηση 
δίνει την δυνατότητα να μεταφέρονται εργάτες Καθαριότητας, από τον 
Οδοκαθαρισμό και την αποκομιδή απορριμμάτων, στη Καθαριότητα Σχολείων, 
θεσμοθετώντας διατάξεις που διευρύνουν ανεπίτρεπτα το εργασιακό τους 
αντικείμενο, προκαλώντας ήδη τις έντονες αντιδράσεις των εργαζόμενων και 
της ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Την ίδια στιγμή, στις σχολικές καθαρίστριες που (παρά τα σοβαρά μέτρα 
αναβάθμισης των όρων εργασίας και αμοιβής τους, που ελήφθησαν από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) εξακολουθούν να εργάζονται ως συμβασιούχοι, υπό 
εξαιρετικά δυσμενείς -σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό- συνθήκες, με το 
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κλείσιμο των σχολικών μονάδων, τους ανατέθηκαν καθήκοντα καθαριότητας 
εσωτερικών χώρων άλλων δημοτικών κτηρίων και ακόμη δεν έχουν επιστρέψει 
στα καθήκοντά τους.  

Και ενώ – στα λόγια- η κυβέρνηση «τιμά» την προσφορά των εργαζομένων 
στην καθαριότητα, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ.Σκυλακάκης τους αφαιρεί το 
δικαίωμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δηλώνοντας κυνικά ότι «…για 
λόγους δημοσιονομικούς οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των ΟΤΑ δεν 
συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους της ανωτέρω έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης που δίδεται κατά προτεραιότητα κατά κύριο λόγο στο προσωπικό 
που έρχεται -ή έχει ιδιαίτερα αυξημένη πιθανότητα να έρθει- σε επαφή με 
ασθενείς Covid-19»!!!  

Κατόπιν αυτών, 

Επειδή οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των ΟΤΑ εκτελούν ιδιαίτερα 
επικίνδυνη, για την υγεία τους, εργασία, ερχόμενοι σε επαφή με επικίνδυνα 
υγειονομικά απόβλητα και απορρίμματα. 

Επειδή βάσει των παραπάνω, είναι αδιανόητο να διατυπώνεται από 
εκπρόσωπο της κυβέρνησης η άποψη ότι ο κλάδος των εργαζομένων στην 
καθαριότητα δεν έχει ιδιαίτερα αυξημένη πιθανότητα να εκτεθεί στον κίνδυνο 
προσβολής από τον ιό COVID-19, ως δικαιολογητική βάση για τη μη 
συμπερίληψη του κλάδου στους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης, όπως, 
δικαίως, συνέβη με τους εργαζόμενους στην Υγεία και την Πολιτική Προστασία. 

Επειδή δίδεται η δυνατότητα από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, οι δήμοι να 
προσλαμβάνουν  εκτάκτως προσωπικό, με συμβάσεις τετράμηνης διάρκειας, 
για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες, καλύπτοντας όπου χρειαστεί τις 
ανάγκες καθαριότητας και απολύμανσης των σχολικών μονάδων.  

Επειδή οι αυξημένες πλέον  ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων, 
ανάγκες  ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία των μαθητών, καθιστούν πλέον 
επιβεβλημένη (αλλά ήδη και εφικτή) την αποκατάσταση του πραγματικού 
χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού καθαρισμού των 
σχολικών μονάδων, που σήμερα παρέχουν (ακόμα) την εργασία τους με 
καθεστώς μίσθωσης έργου. 

Επειδή, παρά την πρόσφατη επικαιροποίηση, συμπλήρωση και σημαντική 
αναβάθμιση του κανονιστικού πλαισίου χορήγησης των απαιτούμενων Μέσων 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στο πάσης φύσεως προσωπικό των ΟΤΑ, που 
θεσμοθετήθηκε με την ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (Β’ 2208), σε πολλούς δήμους της 
χώρας παρατηρείται η μη τήρηση των σχετικών διατάξεων και η μη χορήγηση 
(ή ελλιπής χορήγηση) των προβλεπόμενων ΜΑΠ στο προσωπικό 
καθαριότητας, γεγονός που, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες σοβαρής 
υγειονομικής κρίσης, εκθέτει σε άμεσους και σοβαρούς κινδύνους την υγεία των 
εργαζομένων καθαριότητας.  

 



Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών 

1. Θα συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των 
ΟΤΑ στο έκτακτο επίδομα που δόθηκε στους υγειονομικούς 
υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Πολιτικής 
Προστασίας λόγω της επικινδυνότητας της εργασίας τους; 

2. Yπάρχει πολιτική βούληση να προσληφθεί προσωρινά 
έκτακτο προσωπικό από τους δήμους για την καθαριότητα 
των σχολικών μονάδων; 

3. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση (σε συνέχεια 
σειράς μέτρων που θεσμοθετήθηκαν από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ) προς την κατεύθυνση αναβάθμισης των όρων 
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα 
των σχολικών μονάδων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
αλλά και αποκατάστασης του πραγματικού χαρακτήρα της 
εργασιακής τους σχέσης;  

4. Τι μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρη 
εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης Μέσων Ατομικής 
Προστασίας στο προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ 
(σύμφωνα και με την ΚΥΑ 43726/7-6-2019 Β’ 2208) και γενικά 
σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση 
περιπτώσεων εκτεταμένης παραβίασης του σχετικού 
κανονιστικού πλαισίου, με στόχο την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων, στο ευαίσθητο αυτό και επικίνδυνο πεδίο 
ευθύνης.   
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