
 

 

Αθήνα,  29 Σεπτεμβρίου 2022  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
 
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 
                               Παιδείας και Θρησκευμάτων 
                               Εσωτερικών 
 

 

 

 

Θέμα: «Συνθήκες εργασίας και εργασιακά δικαιώματα των 
σχολικών καθαριστριών και καθαριστών» 

 

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, οι 

σχολικές καθαρίστριες και καθαριστές αντιμετωπίζουν έντονα 

προβλήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας και τα εργασιακά 

δικαιώματα που απορρέουν από τις υποχρεώσεις των Υπουργείων, 

των Δήμων και των σχολικών μονάδων, με αποτέλεσμα να βρίσκονται 

σε καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας. 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

- Πώς θα αντιμετωπίσετε την υποστελέχωση των σχολικών 

καθαριστριών και καθαριστών καθώς λόγω έλλειψης 

προσωπικού αδυνατούν ακόμα και να πάρουν τις γονικές και 

ειδικές άδειες που δικαιούνται; Πως θα αντιμετωπίσει τα κενά 

που προκύπτουν από περιστατικά ασθενείας και ατυχημάτων 

του προσωπικού με αποτέλεσμα τα σχολεία να μένουν 

ακαθάριστα για μέρες; 

- Πώς θα οριστεί με σαφήνεια το καθεστώς δικαιοδοσίας των 

φορέων της Τ.Α. και των δημάρχων που μειώνουν τις ώρες 
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εργασίας του προσωπικού για να προσλάβουν πελατειακά 

επιπλέον εργαζομένους; 

- Ποια είναι η τακτική που ακολουθείται για την μοριοδότηση 

από τα έτη προϋπηρεσίας καθώς κάποιοι δήμοι φέτος δεν 

αναγνωρίζουν την προϋπηρεσία προ του 2011, που γινόταν η 

πρόσληψη τους από τις σχολικές επιτροπές; 

- Ποια είναι η πρόθεση του υπουργείου για την τακτοποίηση των 

σχολικών καθαριστών και καθαριστριών που καλύπτουν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε θέσεις οργανικές, καθώς 

προσλαμβάνονται οι ίδιοι εργαζόμενοι κάθε χρόνο μετά από 

προκήρυξη; 

- Πώς θα αντιμετωπίσετε την «αλλαγή κατηγορίας» εντός των 

βαρέων και ανθυγιεινών που συντελέστηκε πρόσφατα; Θα 

αποδοθούν αναδρομικά και θα αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι 

που κατά τα έτη 2012-2019 αφαιρέθηκαν από την λίστα των 

βαρέων και ανθυγιεινών με αποτέλεσμα να έχει επίπτωση στα 

έτη εργασίας και στους όρους συνταξιοδότησης; 

- Πώς θα αποζημιωθούν οι σχολικοί καθαριστές και 

καθαρίστριες από την μη παροχή των μέσων ατομικής 

προστασίας για τα προηγούμενα έτη, καθώς αυτά καλύφθηκαν 

από πόρους των ίδιων των εργαζομένων; 

- Πώς σκοπεύετε να εποπτεύσετε την εφαρμογή της νομοθεσίας 

περί των ιατρικών εξετάσεων και προγράμματος εμβολιασμού 

των σχολικών καθαριστριών και καθαριστών που πρέπει να 

εκπονούν κατ’ έτος οι Δήμοι; 

- Ποια είναι η πρόθεση του Υπουργείου για την πλήρη κάλυψη 

των σχολικών μονάδων καθ’ όλη την λειτουργία, από την 

έναρξη μέχρι την λήξη των μαθημάτων, καθώς οι αυλές και οι 

είσοδοι φιλοξενούν και εξωσχολικά άτομα και μετά το πέρας 

των μαθημάτων; 

- Ποια είναι η πρόνοια για την μετατροπή της προσφοράς 

γάλακτος σε εβαπορέ και της παράδοσης από καθημερινή σε 

εφ’ άπαξ ακόμα και μία φορά το χρόνο, καθώς τα σημεία 

παραλαβής είναι συνήθως μακριά από την εργασία ή την 

κατοικία του προσωπικού; 

 



 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Σοφία Σακοράφα 

 

 

 

 

 

 




