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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  24  Μαΐου  2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθ.Πρωτ.: 40348
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. Α. ΠΡΟΣ:  Δήμους της Χώρας  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                Δ/νσεις Διοίκησης 

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες: : Δ. Ζωγοπούλου
Τηλέφωνο :  213-1364375
FAX : 213-1364383

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός σχολικών μονάδων μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας 

      

  Όπως γνωρίζετε, με την αριθμ.36931/14.05.2019 (ΦΕΚ Β΄1677) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών συγκροτήθηκαν ειδικά εκλογικά συνεργεία που θα απασχοληθούν για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την 
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών 
της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019.

Σύμφωνα με την ανωτέρω K.Y.A. στα ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν μεταξύ άλλων υπάλληλοι 
των Δήμων. Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων η προσφερόμενη πρόσθετη 
εκλογική εργασία βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμαρχο.

Καθότι οι Δήμοι είναι διαχρονικά επιφορτισμένοι με σημαντικό ρόλο στη διενέργεια των εκλογών, 
είναι προφανές ότι το έργο αυτό βαρύνει κυρίως το τακτικό προσωπικό, ήτοι τους υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

Ειδικότερα όσον αφορά τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων τα οποία έχουν οριστεί ως εκλογικά 
κέντρα και ως εκ τούτου θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 24-5-2019, τη Δευτέρα 27-5-2019,  
την Παρασκευή 31-5-2019 και τη Δευτέρα 3-6-2019, ο καθαρισμός κατά τις ημέρες αυτές μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο από προσωπικό το οποίο έχει συμπεριληφθεί στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, ήτοι 
προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
στους δήμους της Χώρας, και όχι με  καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται 
με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών, καθώς δεν αποτελούν προσωπικό των 
δήμων αλλά θεωρούνται ως ανάδοχοι καθαριστές/καθαρίστριες σε περίπτωση που οι ανάγκες 
καθαρισμού δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό. 

Κατά συνέπεια η πρόσθετη επιβάρυνση του έργου του καθαρισμού των σχολικών μονάδων που θα 
προκύψει εξαιτίας της εκλογικής διαδικασίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το προσωπικό των Δήμων 
που μετέχει στα εκλογικά συνεργεία και, κατ’ επέκταση, δικαιούται την προβλεπόμενη εκλογική 
αποζημίωση και όχι από το προσωπικό καθαρισμού των σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης 
έργου, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας που προκύπτουν 
από τη συνήθη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

                                                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                  ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ελληνική  
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-ΚΕΔΕ
-ΠΟΕ ΟΤΑ
-ΠΟΠ-ΟΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-Γραφείο  Υπουργού
-Γραφείο  Γενικού Γραμματέα
-Γενική Δ/ντρια Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης
-Γενική Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Διοικ/κης Υποστήριξης

  - Δ/νση προσωπικού Τ.Α./Τμήμα προσωπικού 
    Ιδ.Δικαίου
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