
 

 

 

 

 

 

 

 

Αζήλα 06 Φεβξνπαξίνπ 2020 

 

ΔΡΧΣΖΖ 

Πξνο ηνπο θθ. Τπνπξγνύο Δζωηεξηθώλ θαη Παηδείαο & Θξεζθεπκάηωλ 

 

Θέκα : «Αδηαθνξία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηα πξνβιήκαηα ηωλ ρνιηθώλ Καζαξηζηξηώλ» 

 

Οη εξγαδόκελεο/νη θαζαξίζηξηεο/ζηέοζηα ζρνιεία έρνπλ ηαιαηπωξεζεί επί ζεηξά εηώλ ωο πξνο ηελ 

επηζθαιή εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε, ηηο ρακειέο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ - ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θα-

ζπζηεξεκέλα - ηηο εμαηξεηηθά δύζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

Πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθά δύζθνιν έξγν ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο καζεηέο. 

 

Επί Κπβέξλεζεο ΥΡΙΖΑ έγηλαλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο πξνο όθεινο ηωλ ζρνιηθώλ θαζαξη-

ζηξηώλ, αθξηβώο γηα λα αξζνύλ απηέο ν αδηθίεο, όπωο: 
 

 ε εμαζθάιηζε αύμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 20% ηωλ απνιαβώλ ηνπο, δηαδνρηθά κε ηηο 
ππ'αξηζ. 7867 (Β΄ 3083/06.09.2017) θαη ππ' αξηζ. 71394/Υ1 (Β΄ 1673/14.05.2019) ΚΥΑ 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάηωλ θαη ηνπ Αλαπιεξωηή Υπνπξγνύ Οηθνλν-
κηθώλ, 

 πξνβιέθζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ λ. 4618/2019 ε αζθάιηζε θαηά ηνλ ηζρύνληα Καλνλη-

ζκό Αζθάιηζεο Βαξέωλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάηωλ. 

 πξνβιέθζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4483/2017 όηη νη ζρνιηθέο θαζαξί-

ζηξηεο δηθαηνύληαη ηωλ αληίζηνηρωλ Μέζωλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ειαζηηθά γάληηα 

κηαο ρξήζεο θιπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνβιεπόκελεο ρνξήγεζεο θξέζθνπ γά-

ιαθηνο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο) 

 κε ηελ παξ 1 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ. 4547/2018 πξνβιέθζεθε όηη νη θαηαξηηδόκελεο 

ζπκβάζεηο ηωλ ζρνιηθώλ θαζαξηζηξηώλ έρνπλ δηάξθεηα δύν - αληί γηα έλα - δηδαθηηθά 

έηε, ελώ επηζεκάλζεθε ζπλαθώο κε ηελ ππ. αξηζ. 36490/ 13.05.2019 εγθύθιην ηνπ Υ-

πνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ, ε πξνβιεπόκελε κε ηελ ωο άλω δηάηαμε δηάξθεηα ηωλ ζπκβά-



 

 

ζεωλ κίζζωζεο έξγνπ γηα ηνλ θαζαξηζκό ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ ηωλ δύν δηδαθηηθώλ 

εηώλ είλαη ππνρξεωηηθή εθ ηνπ λόκνπ θαη άξα ε κόλε επηηξεπηή. 
 

ήκεξα, παξά ηηο δηνξζωηηθέο θηλήζεηο πνπ έγηλαλ από ηελ πξνεγνύκελε Κπβέξλεζε θαη επηζε-

κάλζεθαλ ακέζωο παξαπάλω, νη ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο ζπλερίδνπλ θαζεκεξηλά λα πθίζηαληαη ηελ 

αδηθία, λα βηώλνπλ ηελ αλαζθάιεηα, λα πιεξώλνληαη κε θαζπζηέξεζε. 

 

Αηζζάλνληαη πωο ελώ ηα ηειεπηαία ρξόληα ε επίιπζε ζνβαξώλ εξγαζηαθώλ δεηεκάηωλ πνπ εθθξε-

κνύζαλ γηα ρξόληα πξνρώξεζε ζεκαληηθά, ζήκεξα, ηα πξάγκαηα δείρλνπλ λα είλαη πάιη ζηνλ αέξα. 

 

Καηόπηλ όιωλ ηωλ παξαπάλω, εξωηώληαη νη αξκόδηνη Υπνπξγνί: 

 

 

- Σθέθηνληαη λα παξέκβνπλ ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε κόληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία κε πιήξε 

εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα γηα ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο; 

 

- Θα δηαζθαιίζνπλ ηελ έγθαηξε θαη άκεζε θαηαβνιή ηωλ δεδνπιεπκέλωλ απνδνρώλ; 

 

- Θα δηαζθαιίζεη ε Κπβέξλεζε αλζξώπηλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο κε ηήξεζε ηωλ θαλόλωλ Υγη-

εηλήο & Αζθάιεηαο θαη ηαπηόρξνλε απζηεξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηα πξνβιεπόκελα Μέζα 

Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο; 

 

- Θα αξρίζνπλ επηηέινπο νη θαζαξίζηξηεο λα ιακβάλνπλ απνδεκίωζε γηα ηηο πξνθάη αίζνπζεο, 

ηηο αίζνπζεο πιεξνθνξηθήο ή ηα εξγαζηήξηα πνπ ζήκεξα δελ είλαη δειωκέλα ζην myschool, 

δελ απνδεκηώλνληαη από ην ΙΝΔΓΙΒΙΜ θαη θαζαξίδνληαη δωξεάλ από ηνπο ζπκβαζηνύρνπο 

ζηε ζρνιηθή θαζαξηόηεηα; 
 

- Θα πξνρωξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ίζωλ όξωλ θαη ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη ζηηο Ι.Γ.Α.Φ. κε 
ππνγξαθή Σ.Σ.Δ. θαη αλαγλώξηζε ηνπ εγγξάθνπ πξνζρώξεζεο ηεο ΟΙΥΔ ζηε ζύκβαζε ηεο 

ΠΟΔ ΟΤΑ; 
 

- Δγγπώληαη όηη δελ ζα παξαρωξεζεί ε θαζαξηόηεηα ηωλ ζρνιείωλ ζε ηδηωηηθά ζπλεξγεία; 
 

 

 



 

 

Οη εξωηώληεο Βνπιεπηέο 

 

Γθαξά Αλαζηαζία 

Αβξακάθεο Διεπζέξηνο 

Αγαζνπνύινπ Δηξήλε 

Ακαλαηίδεο Γηάλλεο 

Αξαρωβίηεο ηαύξνο 

Απιωλίηεο Αιέμαλδξνο - Υξήζηνο 

Βαξδάθεο ωθξάηεο 

Γθηόιαο Γηάλλεο 

Διεπζεξηάδνπ Σάληα 

Εεϊκπέθ Υνπζεΐλ 

Καιακαηηαλόο Γηνλύζηνο 

Καξαζαξιίδνπ Δπθξνζύλε (Φξόζω) 

Καζηκάηε Νίλα 

Καθαληάξε Υαξνύια (Υαξά) 

Λάππαο πύξνο 

Μάιακα Κπξηαθή 

Μάξθνπ Κώζηαο 

Μεϊθόπνπινο Αιέμαλδξνο 



 

 

Μπάξθαο Κωλζηαληίλνο 

Ξαλζόπνπινο Θεόθηινο 

Ξελνγηαλλαθνπνύινπ Μαξηιίδα 

Παπαειηνύ Γηώξγνο 

Παπαρξηζηόπνπινο Θαλάζεο 

αξαθηώηεο Ηωάλλεο 

θνπξιέηεο Παλαγηώηεο (Πάλνο) 

θνπξνιηάθνο Παλαγηώηεο (Πάλνο) 

θνύθαΜπέηηπ 

πίξηδεο Υξήζηνο 

πξκαιέληνο Νίθνο 

Σειηγηνξίδνπ Οιπκπία 

Σδάθξε Θενδώξα 

Σδνύθε Μεξόπε 

Σξηαληαθπιιίδεο Αιέμαλδξνο 

Σζίπξαο Γεώξγηνο 

Φίιεο Νηθόιανο 

Υαηδεγηαλλάθεο Μηιηηάδεο (Μίιηνο) 

Υξεζηίδνπ Ραιιία 



 

 

Φπρνγηόο Γεώξγηνο 

 

 

 

 

 

 


