
 

 

Ηράκλειο 4-10-2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 Θέμα: Ιδιωτικοποίηση και της καθαριότητας; 

Η Συντονιστική Ομάδα Συμβασιούχων Καθαριστών ΟΑΕΔ καταγγέλλει ότι η 

κυβέρνηση πετάει στο δρόμο τους συμβασιούχους καθαριότητας για να βάλει 

εργολάβους που στοιχίζουν το τριπλάσιο στο κράτος. 

 

Στις αρχές του έτους, στο παρασκήνιο, εν μέσω COVID -19 και χωρίς κανένα 

περιθώριο αντίδρασης από πλευράς εργαζομένων, έγινε νόμος του κράτους η 

κατάργηση των ΣΟΧ για τους εργαζομένους στην καθαριότητα και στην φύλαξη στο  

δημόσιο. Ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο για τους εργολάβους που επανέρχονται μετά  

από 4 χρόνια, για να κάνουν χρυσές δουλειές, απομυζώντας μεγάλα κέρδη εις  

βάρος των εργαζομένων και του δημοσίου.   

Το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα ο ΟΑΕΔ, αμέσως μετά την λήξη 

των συμβάσεων 500 καθαριστών, θα πληρώνει στο εξής τα 3 πλαίσια για τον  

καθαρισμό των κτιρίων του. 

 Οι 500 καθαρίστριες με σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στον ΟΑΕΔ κόστιζαν 

στον Οργανισμό Απασχόλησης 2,5 εκ. το χρόνο. Η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για τους 

εργολάβους, για απασχόληση 530 καθαριστριών με  μερική απασχόληση, 

προϋπολογίζει ετήσιο κόστος 5,83 εκ. (4,7 εκ συν ΦΠΑ). Καθώς μιλάμε για 3ετή 

σύμβαση με τους εργολάβους, υπάρχει μια συνολική  επιβάρυνση του ΟΑΕΔ της 

τάξης άνω των 10 εκ. ευρώ (3,33 εκ. το χρόνο).  

Επίσης, με την επαναφορά των εργολάβων στον ΟΑΕΔ έχουμε κοινωνικό και 

εργασιακό πρόβλημα για 500 εργαζόμενους που τίθενται στο  

οικονομικό περιθώριο της κοινωνίας μας (καθώς πολλοί από αυτούς θα χάσουν  

ακόμη και αυτή την ταπεινή αμοιβή των 320 ευρώ). Οι πιο ευάλωτες κοινωνικές  

ομάδες, άνθρωποι κοντά στην σύνταξη, οικογενειάρχες μονογονείς, πολύτεκνοι,  

τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, Έλληνες στην πλειοψηφία, είναι οι άμεσα  

πληττόμενοι από τις επιλογές της κυβέρνησης. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

23

Ημερομ. Κατάθεσης:

4/10/2021



 Ο συμβασιούχος 4 ωρος καθαριστής που «έβαλε πλάτη» για τον COVID -19, που 

στοίχιζε στο Δημόσιο το 1/3 από ότι οι  εργολάβοι για πολύ καλύτερης ποιότητας 

εργασία, θα χάσει την μη μόνιμη εργασία του γιατί πρέπει να πλουτίσουν οι 

εργολάβοι.  

Δουλειά χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια, χωρίς καμία διασφάλιση των εργαζομένων και 

του Δημοσίου.  

Η συντονιστική ομάδα ζητάει :  

Να παραταθούν οι συμβάσεις των καθαριστών του ΟΑΕΔ.  

Να καταργηθεί άμεσα το Άρθρο 61 του Νόμου 4765/2021.  

Να δοθεί η καθαριότητα στους ανθρώπους που μοχθούν για αυτήν 

Αξιοκρατία, διαφάνεια, δουλειά για όλους και όχι δουλεία.   

 

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ;  

Θα ικανοποιήσετε τα αιτήματα τους; 

Για ποιο λόγο θέλετε να προσληφθούν εργολάβοι στην καθαριότητα, ποια 

συμφέροντα εξυπηρετούνται εις βάρος των ανθρώπων που μοχθούν; 

  

                                     Ο ερωτών βουλευτής 

 

                                        Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




