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Θέμα: Καθαρισμός σχολικών μονάδων με συμβάσεις μίσθωσης έργου.  

            Διάρκεια συμβάσεων – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία. 

  
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), «μέχρι τη λήξη ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο 

καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι 

ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές 

θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές – καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, 

διάρκειας δύο (2) διδακτικών ετών».  

Εξάλλου, με την παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, η περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 19 

του ν. 3870/2010 (Α’ 138), αντικαταστάθηκε ως εξής: «γ.αα. Για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 

2019-2020, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 

καταρτίζονται ενιαία, με διάρκεια δύο (2) διδακτικών ετών”. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω άρθρου 115 του ν. 4547/2018, ο σκοπός 

του αναπροσδιορισμού της χρονικής διάρκειας των σχετικών συμβάσεων, από το ένα διδακτικό 

έτος που ίσχυε ως τότε, στα δύο, συνδέεται αφενός με το πραγματικό γεγονός της ειδικής 

εμπειρίας που αποκτά το προσωπικό αυτό στις ιδιαίτερες απαιτήσεις υγιεινής των σχολικών 

Ελληνική   

 

 

 

 



 
μονάδων και αφετέρου με την ανάγκη αποφυγής του σοβαρού διοικητικού βάρους που 

συνεπάγεται η κατ’ έτος επανάληψη της διαδικασίας των σχετικών προσλήψεων.  

Επισημαίνεται συναφώς ότι η προβλεπόμενη με την ως άνω διάταξη διάρκεια των 

συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, των δύο (2) 

διδακτικών ετών, δεν είναι δυνητική, δεν παρίσταται δηλαδή ως υπαγόμενη στη διακριτική 

ευχέρεια του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου ή ως ανώτατο όριο διάρκειας των σχετικών 

συμβάσεων, αλλά ως υποχρεωτική εκ του νόμου και ως η μόνη επιτρεπτή.  

Παρά ταύτα, έχουν επανειλημμένα τεθεί υπόψη της υπηρεσίας μας περιπτώσεις, όπου 

σχετικές συμβάσεις (μίσθωσης έργου για το καθαρισμό σχολικών μονάδων) έχουν συναφθεί με 

αναφορά  ενός μόνο (του τρέχοντος) διδακτικού έτους, αντί δύο διδακτικών ετών, όπως ο 

νόμος, κατά τα ανωτέρω, επιβάλλει, γεγονός που δε συνάδει με τη διατύπωση και το πνεύμα 

των παραπάνω διατάξεων. 

Για το λόγο αυτό, όπου διαπιστώνεται η μη τήρηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 115 του 

ν. 4547/2018, τα αρμόδια προς διορισμό όργανα θα πρέπει να προβούν άμεσα στις αναγκαίες 

νόμιμες ενέργειες για την τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων και τον αναπροσδιορισμό 

των διδακτικών ετών αναφοράς τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του εν 

λόγω άρθρου. Επισημαίνεται ότι,  εφόσον στις εν λόγω, συναφθείσες συμβάσεις γίνεται 

αναφορά στο σχολικό έτος 2019-2020, θεωρείται ότι αυτές έχουν  καταρτιστεί ενιαία και 

καλύπτουν τα προβλεπόμενα, δύο διδακτικά έτη, ακόμα και εάν μεσολαβεί διακοπή της 

απασχόλησης λόγω αλλαγής του σχολικού διδακτικού έτους.    

 
Β. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017, «οι εργαζόμενοι 

με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των 

Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται στις εργασίες 

που αναφέρονται στην αριθ. 53361/11.10.2006 κ.υ.α. (1503 Β΄), όπως ισχύει, δικαιούνται των 

αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή 

υπουργική απόφαση». 

 Όπως επισημάνθηκε ρητά και στην υπ’ αριθ. οικ. 4632/16-2-2018 (ΑΔΑ ΩΛΕΝ465ΧΘ7-

5ΓΒ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ως προς τη χορήγηση των Μέσων Ατομικής 

Προστασίας στο προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων που απασχολείται με 

συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέσω των σχολικών επιτροπών, «όπως προκύπτει από τη ρητή 

γραμματική διατύπωση της άνω διάταξης, η οποία αναφέρεται στους συμβασιούχους 

μίσθωσης έργου εν γένει και χωρίς διάκριση, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης 

προσωπικού, το οποίο απασχολείται στους ίδιους χώρους εργασίας με την ίδια ειδικότητα και 

τα ίδια καθήκοντα, το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μ.Α.Π. από το έτος 2018 και μετά την 

ισχύ του ν.4483/2017 (Α΄107/31-7-2017)». 



 
Παρά ταύτα, έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας αναφορές περί μη χορήγησης, σε 

σημαντικό αριθμό περιπτώσεων ανά την Επικράτεια, των προβλεπόμενων ως άνω Μέσων 

Ατομικής Προστασίας στους σχολικούς καθαριστές/ριες (γάντια ελαστικά μίας χρήσης), 

συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης χορήγησης φρέσκου γάλακτος στους χώρους 

εργασίας. Επισημαίνουμε σχετικά ότι η μη χορήγηση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε 

ισχύουσα σχετική νομοθεσία Μ.Α.Π., εκθέτοντας εξ αντικειμένου σε κίνδυνο την υγεία και την 

ασφάλεια των δικαιούχων εργαζόμενων, συνιστά σοβαρή παράβαση των σχετικών 

καθηκόντων και, ως εκ τούτου, καλείστε, σε περίπτωση που μέχρι σήμερα δεν έχετε 

εκπληρώσει τις σχετικές σας υποχρεώσεις, να προβείτε άμεσα στις οφειλόμενες, κατά το 

νόμο, σχετικές ενέργειες πλήρους συμμόρφωσής σας προς τα προαναφερθέντα. 

 
Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της τήρησης των 

προεκτεθεισών διατάξεων από τις σχολικές επιτροπές, οι δήμοι της χώρας, προς τους οποίους 

αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται να αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο που έχει 

δημιουργηθεί για τη συλλογή  των στοιχείων που αφορούν θέματα του Προσωπικού Τ.Α. 

(https://aftodioikisi.ypes.gr.), συμπληρωμένο το πρότυπο αρχείο Πίνακα που επισυνάπτεται  

στο παρόν και φέρει την ονομασία SXOLKATHARIST_ 

Η αρμόδια υπηρεσία κάθε δήμου, αφού συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία από τις 

οικείες σχολικές επιτροπές, θα πρέπει να προβεί σε συμπλήρωση του πρότυπου πίνακα για το 

σύνολο αυτών και να τον αναρτήσει στον προαναφερθέντα τόπο, χωρίς να αλλάξει την 

ονομασία του αρχείου, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία.  

Είσοδος στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 

Για την είσοδο του υπεύθυνου επικοινωνίας του δήμου στον τόπο 

(https://aftodioikisi.ypes.gr) απαιτείται η  χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που 

αντιστοιχεί σε αυτόν καθώς και του κωδικού πρόσβασης που του χορηγήθηκε από το Υπουργείο, 

ύστερα από την υποβολή σε αυτό των στοιχείων που είχαν ζητηθεί με το υπ΄αριθμ. 

30002/28.9.2016 έγγραφό μας1.  

Οδηγίες συμπλήρωσης και ανάρτησης του Πίνακα 

Κατεβάζετε το πρότυπο αρχείο Πίνακα που είναι συνημμένο στο παρόν και ονομάζεται  

SXOLKATHARIST_. 

Συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία και αναρτάτε το αρχείο στον ειδικό τόπο, χωρίς 

να αλλάξετε την ονομασία του. Το αρχείο που θα αναρτήσετε πρέπει επομένως να φέρει την 

ονομασία SXOLKATHARIST_και να είναι μορφής .xls, ή .ods, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η 

ανάρτησή του.  

                                                 
1 Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο ανάρτησης αρχείων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο περιλαμβάνονται σε σχετικό 
εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου 

Εσωτερικών (https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/EgxeiridioProsb-270117.pdf  

https://aftodioikisi.ypes.grτ/
https://aftodioikisi.ypes.grτ/
https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/EgxeiridioProsb-270117.pdf


 
Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα σας αναγνωρίζει κατά τη στιγμή της εισόδου σας στον 

διαδικτυακό τόπο και προσθέτει αυτόματα στην ονομασία του αρχείου που αναρτάτε τον 

ενοποιημένο κωδικό του φορέα σας. Επίσης, σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτηθεί 

λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο, είναι δυνατή η εκ νέου ανάρτηση, καθώς το νέο αρχείο 

αναγνωρίζεται αυτόματα ως το μόνο ορθό, αρκεί αυτό να έχει ονοματιστεί σωστά και να είναι της 

ίδιας μορφής με το προγενέστερα αναρτηθέν.  

Το εν λόγω αρχείο πρέπει να αναρτηθεί το αργότερο έως 31/5/2019 (αποκλειστική 

προθεσμία).  

 

Οδηγίες συμπλήρωσης του συνημμένου πίνακα  

1 ΔΗΜΟΣ 
Συμπληρώνεται η ονομασία του Δήμου, ο οποίος αναρτά τον 

πίνακα σε κάθε γραμμή εγγραφών 

2 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σε κάθε γραμμή αυτής της στήλης συμπληρώνεται η ονομασία της 
Σχολικής Επιτροπής στην οποία αφορούν τα αιτούμενα στοιχεία 

και λειτουργεί στην περιφέρεια του Δήμου της στήλης 1. 

3 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Συμπληρώνεται το σύνολο των σχολικών 
καθαριστών/τριών που έχουν συνάψει σύμβαση έργου με τη 
Σχολική Επιτροπή για τον καθαρισμό των οικείων σχολικών 

μονάδων, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της σύμβασης 
(ακέραιος αριθμός > 0) 

4 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 3 ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙ 
ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ  ΤΑ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗ 2018-

2019 & 2019-2020 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 115 
Ν.4547/2018 

Συμπληρώνεται το σύνολο των σχολικών καθαριστών/τριών που 
έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει και τα δύο 

διδακτικά έτη. Επισημαίνεται ότι,  εφόσον στις  συναφθείσες 
συμβάσεις γίνεται αναφορά στο σχολικό έτος 2019-2020, 

θεωρείται ότι αυτές έχουν  καταρτιστεί ενιαία και καλύπτουν τα 
προβλεπόμενα, δύο διδακτικά έτη, ακόμα και εάν μεσολαβεί 

διακοπή της απασχόλησης λόγω αλλαγής του σχολικού διδακτικού 
έτους.  Ο αριθμός της στήλης αυτής δε μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος του αριθμού της στήλης 3. 

5 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 3 ΠΟΥ 

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ  
ΓΑΝΤΙΑ 

Συμπληρώνεται ο αριθμός των σ.κ  που έλαβαν κατά το τρέχον 
διδακτικό έτος  γάντια ελαστικά μίας χρήσης κατά τα 

προβλεπόμενα στη νομοθεσία. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερος αυτού της στήλης 3. 

6 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 3 ΠΟΥ 
ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΓΑΛΑ 

Συμπληρώνεται ο αριθμός των σ.κ  που έλαβαν κατά το τρέχον 
διδακτικό έτος  γάλα κατά τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία. Ο 

αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος αυτού της στήλης 
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       Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

2. Κεντρική  Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας 
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