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ΘΕΜΑ: Αναρρωτικές άδειες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στην καθαριότητα σχολικών μονάδων
ΣΧΕΤ: Το με α.π. 308234/1257/2022/11-01-2022 έγγραφό σας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, το οποίο αναφέρεται στο
αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Όπως αναλυτικά αναφέρεται και στο ως άνω έγγραφό σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην αριθμ. 55472/2021 Υ.Α. (3352/Β΄) περί καθορισμού της διαδικασίας πρόσληψης και του
καθεστώτος απασχόλησης των καθαριστών/-τριών σχολικών μονάδων, το εν λόγω
προσωπικό δικαιούται άδεια απουσίας κατά το διάστημα των διακοπών των Χριστουγέννων
και του Πάσχα. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, το προσωπικό μπορεί να λάβει
άδεια απουσίας έως οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 177 παρ.2 του ν.3584/2007, (Κ.Κ.Δ.Υ.), όπως ισχύει.
Επομένως, ως προς τις αναρρωτικές άδειες το καθεστώς του προσωπικού
καθαριότητας σχολικών μονάδων εξομοιώνεται με εκείνο του λοιπού προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
Επ’ αφορμή και των πρόσφατων μεταβολών που σημειώθηκαν στο καθεστώς των
αδειών του προσωπικού του δημοσίου και των ΟΤΑ, το Υπουργείο μας έχει εκδώσει την Α.Π.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/8-10-2021 εγκύκλιο, όπου μεταξύ άλλων αναλύονται όλα τα
θέματα αδειών του προσωπικού ΙΔΟΧ.
Εξυπακούεται ότι η ειδική άδεια των οκτώ ημερών δεν μπορεί να συμψηφίζεται με
άλλες άδειες που χορηγούνται για άλλους σκοπούς και προβλέπονται από διακριτές
διατάξεις, όπως π.χ. η άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων. Εάν οι δήμοι δεν
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μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων λόγω λήψης
αδειών του προσωπικού, παρέχονται οι δυνατότητες που αναλύονται κατωτέρω.
Ειδικότερα, αναφορικά με την κάλυψη επιπλέον αναγκών των δήμων σε προσωπικό
καθαρότητας σχολικών μονάδων, οι φορείς έχουν τη δυνατότητα, τηρουμένου του μέγιστου
αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων που τους εγκρίθηκε με την αριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, να
αυξήσουν τις συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού
έως και το πλήρες ωράριο εργασίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4368/2016, όπως
ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η επιπλέον δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από ίδιους
πόρους.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, ακόμα και όταν έχουν
εξαντλήσει τον μέγιστο εγκεκριμένο αριθμό ωρών, με απόφαση της οικείας οικονομικής
επιτροπής, να επαναλάβουν εκ νέου την διαδικασία που προβλέπεται στην αριθμ. 55472/237-2021 (ΦΕΚ Β' 3352) Υπουργική Απόφαση προκειμένου να προκηρύξουν επιπλέον θέσεις για
την πρόσληψη προσωπικού, με την προϋπόθεση να μην υπερβούν το ανώτατο όριο ατόμων
που τίθεται στην ΠΥΣ και να καλύψουν την προκληθείσα δαπάνη αποκλειστικά από ίδιους
πόρους.
Τέλος, εάν οι ΟΤΑ παρουσιάζουν πρόσκαιρη αδυναμία κάλυψης των αναγκών
καθαριότητας σχολικών μονάδων λόγω απουσίας μεγάλου αριθμού εργαζομένων, έχουν τη
δυνατότητα, σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 206 παρ.1 του ν.3584/2007, όπως ισχύει,
να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, η διάρκεια της
οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Θα πρέπει να επισημανθεί, παρά ταύτα, ότι στην υπηρεσία μας μέχρι σήμερα δεν
έχουν περιέλθει καταγγελίες περί μη χορήγησης αδειών στο εν λόγω προσωπικό.
Προκειμένου να δράσουμε στοχευμένα και να δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες,
παρακαλούμε όπως επανέλθετε, γνωρίζοντάς μας τους ΟΤΑ για τους οποίους έχει γίνει
σχετική αναφορά.
Η Διευθύντρια
Α. Διαμαντοπούλου
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