
 

 

 

 

Πέμπτη 30/9/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Εργασίας 

Θέμα: Η κατάργηση των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου  των καθαριστών-

καθαριστριών του ΟΑΕΔ πετάει στο δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενους και 

ζημιώνει κατά εκατομμύρια ευρώ το Δημόσιο. 

 

Εν μέσω καραντίνας και ενώ η ελληνική κοινωνία βίωνε συγκλονισμένη  τις τραγικές 

επιπτώσεις της πανδημίας, η κυβέρνησή σας ψήφισε εσπευσμένα τον νόμο που 

καταργεί τις Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για το προσωπικό καθαριότητας 

και φύλαξης. Με αυτό τον τρόπο ανοίξατε  διάπλατα το δρόμο για ιδιώτες 

εργολήπτες, οι οποίοι θα παράσχουν υπηρεσίες καθαριότητας με πολύ υψηλότερο 

κόστος από ό,τι οι συμβασιούχοι του Δημοσίου.  

Όπως καταγγέλλει η Συντονιστική Ομάδα Συμβασιούχων Καθαριστών του ΟΑΕΔ, ο 

Οργανισμός αμέσως μόλις λήξει η ΣΟΧ των 500 καθαριστών-καθαριστριών  του (οι 

οποίοι - οποίες κόστιζαν στον Οργανισμό Απασχόλησης 2,5 εκ. το χρόνο) δύναται 

πλέον να προβεί σε συνεργασία με  ιδιώτες, με κόστος τριπλάσιο του 

προηγουμένου. Συγκεκριμένα,  η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για τους εργολάβους, για 

μερική απασχόληση 530 καθαριστριών προϋπολογίζει ετήσιο κόστος 5,83 εκ. (4,7 εκ 

συν ΦΠΑ). Και καθώς μιλάμε για τριετή σύμβαση με τους εργολάβους, η συνολική  

επιβάρυνση του ΟΑΕΔ  θα είναι άνω των 10 εκ. ευρώ (3,33 εκ. το χρόνο), συγκριτικά 

με το προηγούμενο καθεστώς. 

Επιπλέον, οι 500 απολυμένοι-ες και οι οικογένειές τους θα βρεθούν στο περιθώριο. 
Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι συμβασιούχοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως ηλικιωμένοι άνθρωποι κοντά στην σύνταξη,  μονογονείς, πολύτεκνοι, 
τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι θα πληγούν βάναυσα από τις επιλογές της 
κυβέρνησης. Ο συμβασιούχος 4ωρος καθαριστής που «έβαλε πλάτη» για τον COVID 
-19 σε επικίνδυνες συνθήκες, τώρα εξοβελίζεται προς όφελος των εργολάβων. 
 
Ο/η  εργαζόμενος-η που μετατρέπεται σε άνεργο-επαίτη, θα αναγκαστεί να  
δουλέψει με συμβάσεις εργασίας ακόμη και λίγων ημερών ή για όσες ώρες θέλει ο 
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εργολάβος με μισθό πείνας 3 ευρώ την ώρα, χωρίς επιδόματα, χωρίς βαρέα 
ένσημα, χωρίς δικαίωμα άδειας και πολλές φορές με καθυστέρηση καταβολής 
μισθού έως και 5 μήνες! Ο εργασιακός μεσαίωνας σε όλο του το μεγαλείο. Κρίνουμε 
ότι η εξαθλίωση και η άκρατη εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού δεν αποτελεί 
προσπάθεια ανάπτυξης και ευημερίας , αλλά αντικοινωνική  πολιτική και 
οπισθοδρόμηση. 
 
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία, 
 
Ερωτάται ο υπουργός: 
 
 

 Γιατί  προτιμάτε την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από ιδιώτες με πολύ 
μεγάλο οικονομικό κόστος για το Δημόσιο ; 

 

 Γιατί  καταργήσατε τις Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου; 
 

 Πώς αντιλαμβάνεστε το «κοινωνικό κράτος» που επικαλείστε; Με εργασιακή 
ανασφάλεια, μισθούς πείνας και αύξηση της ανεργίας; 

 

 Ποιους ωφελεί η «ανάπτυξη με κάθε κόστος» που στηρίζετε με κάθε 
νομοθετική σας ενέργεια; 

 
 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
 

Μαρία Απατζίδη 
 




