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Πίνακα Αποδεκτών 

 

 

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 6857/9-8-2022 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή 

οι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Βαρδάκης Σωκράτης, 

Αλεξιάδης Τρύφων κ.ά. (βλέπε Πίνακα Αποδεκτών), με θέμα: «Σε αδιέξοδο οδηγεί η 

κυβέρνηση τους Δήμους αναφορικά με τις ανάγκες καθαριότητας των σχολείων», 

και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας ενημερώνουμε τα 

ακόλουθα:  

         Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4713/2020 τέθηκε σε νέο πλαίσιο 

το καθεστώς στελέχωσης των σχολικών μονάδων με προσωπικό καθαριότητας, σε 

περίπτωση που οι τακτικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν. Έτσι, από την έναρξη του σχολικού 

έτους 2020-2021 και εφεξής, εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των 

σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορούν να 

καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το 

διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση 

της Επιτροπής της υπ΄ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβολαίου. 

          Όσον αφορά στις προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, σας ενημερώνουμε 

ότι με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφαση της Επιτροπής 

της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης δέκα 

πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο (15.482) ατόμων ως προσωπικό 

καθαριότητας στις σχολικές μονάδες της Χώρας από τους Δήμους, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής ή / πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ίσης 

με το διδακτικό έτος, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων) και με την 

υπ΄αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./153/18531/5-11-2021 απόφαση  της Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006, όπως ισχύει, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης δεκαεννέα (19) 

ατόμων σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου μερικής ή / πλήρους απασχόλησης, κατά το διδακτικό έτος 2021-

2022, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αρμοδιότητας των οικείων Δήμων. 

Επίσης, βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, κατόπιν αιτημάτων των δήμων, σας 

ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022  απόφαση 

της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών 

πρόσληψης δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε (15.495) ατόμων, ως 
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προσωπικό καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αλλά 

και ανθρωποωρών στο πλαίσιο της πιο στοχευμένης αντιμετώπισης των αναγκών στις 

σχολικές μονάδες της Χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023 από τους Δήμους.  

Με την προαναφερόμενη εγκριτική απόφαση δεν επήλθε ουσιαστική μεταβολή σε 

σχέση με την προηγούμενη εγκριτική ούτε στο μέγιστο αριθμό των ωρών ημερήσιας 

απασχόλησής του προσλαμβανόμενου προσωπικού ούτε  και στο μέγιστο αριθμό 

προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο. Υπενθυμίζεται δε ότι για την κατανομή του 

μέγιστου αριθμού ημερήσιων ανθρωποωρών και ατόμων στους Δήμους είχε ληφθεί 

υπόψη για σχολικό έτος 2021 – 2022,  μεταξύ άλλων, η επιφάνεια των χώρων των 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με 

στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Θ), τα οποία 

ελέγχθηκαν και εν μέρει αναπροσαρμόστηκαν από τους οικείους Δήμους. 

Ειδικά για τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, οι ώρες ημερήσιας απασχόλησης και ο 

μέγιστος αριθμός ατόμων για τον καθαρισμό των σχολείων που εγκρίθηκε για το σχολικό 

έτος 2022 - 2023 παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά στις 788 

ώρες και στα 263 άτομα. Μετά τη χορήγηση της ως άνω έγκρισης από την Επιτροπή της 

ΠΥΣ33/2006, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, γίνεται 

περαιτέρω κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις μερικής ή/και πλήρους 

απασχόλησης, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στο Δήμο, τηρουμένου του μέγιστου 

αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, να αυξήσει τις συνολικές ώρες ημερήσιας 

απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού του μέχρι και το ανώτατο όριο της 

πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4368/2016, 

όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη που προκαλείται λόγω της εν λόγω 

αύξησης θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. 

  Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι η απασχόληση τακτικού προσωπικού 

προϋποθέτει ότι έχουν προβλεφθεί και αντίστοιχες θέσεις για την κάλυψη πάγιων 

αναγκών. Η ουσιαστική κρίση περί αναγκαιότητας πρόβλεψης θέσεων μόνιμου 

προσωπικού ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικά σε ότι αφορά τον 

κλάδο της καθαριότητας, ανάγεται στην αρμοδιότητα κάθε φορέα, κατόπιν συνεκτίμησης 

της δημοσιονομικής επιβάρυνσης που αυτή προκαλεί. 

 

                                                                                            Ο  Υπουργός             
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Eσωτερική Διανομή:  
Γραφείο  Υπουργού 
 
 
Πίνακας   Αποδεκτών 

1. Βαρδάκης Σωκράτης 
2. Αβραμάκης Ελευθέριος 
3. Αλεξιάδης Τρύφων 
4. Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα) 
5. Αυλωνίτης Αλεξανδρος-  Χρήστος 
6. Βαγενά Άννα 
7. Βέττα Καλλιόπη 
8. Γιαννούλης Χρήστος 
9. Γκαρά Αναστασία (Νατάσα) 



10. Γκιόλας Ιωάννης 
11. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 
12. Ηγουμενίδης Νικόλαος 
13. Θραψανιώτης Εμμανουήλ  (Μανόλης) 
14. Καλαματιανός Διονύσιος  
15. Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 
16. Μάλαμα Κυριακή 
17. Μαμουλάκης  Χαράλαμπος (Χάρης) 
18. Μάρκου Κωνσταντίνος  
19. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 
20. Μπαλάφας Ιωάννης 
21. Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος) 
22. Νοτοπούλου Αικατερίνη 
23. Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 
24. Πολάκης Παύλος 
25. Πούλου  Παναγιώτα (Γιώτα) 
26. Σαντορινιός Νεκτάριος 
27. Σαρακιώτης Ιωάννης 
28. Σκουρλέτης  Παναγιώτης (Πάνος) 
29. Σκούφα  Ελισσάβετ (Μπέττυ) 
30. Συρμαλένιος Νικόλαος 
31. Τελιγιορίδου Ολυμπία 
32. Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 
33. Τσίπρας Γεώργιος 
34. Φάμελλος Σωκράτης 
35.  Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 
36. Χρηστίδου Ραλλία 
37. Ψυχογιός Γιώργος 
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