
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 
 

Αναφορά 
 

για τους Υπουργούς 

Εσωτερικών  

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: Νομοθετική Ρύθμιση και Παράταση Συμβάσεων Εργαζομένων Καθαριότητας 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

Οι βουλευτές Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου καταθέτουν ως 

αναφορά την επιστολή του ΣυλλόγουΔιοικητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της οποίας 

ζητούν νομοθετική ρύθμιση και παράταση Συμβάσεων Εργαζομένων Καθαριότητας 

Πανεπιστημίου Πατρών.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, 
εργάζονται συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες 
καθαριότητας, η συνεισφορά των οποίων θεωρείται κρίσιμη, ειδικά στην περίοδο της 
πανδημίας. Οι τρέχουσες συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών λήγουν τον Οκτώβριο του 2022, και γι’ αυτό τον λόγο το ίδρυμα 
έχει προβεί με το υπ’αριθμ. Πρωτ. 68348/15.09.22, σε αίτημα νομοθετικής ρύθμισης για 
την δυνατότητα επέκτασης των υπαρχόντων συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας 
προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Οι εργαζόμενοι αιτούνται από τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν σε νομοθετική 

ρύθμιση για την παράταση των συμβάσεων για τουλάχιστον έξι (6) μήνες για το 

προσωπικό που απασχολείται στην καθαριότητα, ώστε να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι 

και το Πανεπιστήμιο Πατρών να μη μείνει χωρίς καθαριότητα. 

 

 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή 



 

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Αναφοράς μετά της επιστολής, για την απάντηση 
και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας. 
 

Αθήνα, 22.09.2022 

Οι καταθέτοντες βουλευτές 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία [Σία] 

Μάρκου Κώστας 

 

Βαρεμένος Γιώργος 

Καλαματιανός Διονύσιος 

Μωραΐτης Θάνος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο 

e-mail: syldipro@upatras.gr, 

Ιστολόγιο: http://syldipropp.blogspot.gr 

Τηλ: 2610969704, 6953096031 

Πάτρα, 20/09/2022 

 

Προς: κκ. Βουλευτές Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας 

 

Θέμα:  Νομοθετική Ρύθμιση  και Παράταση Συμβάσεων Εργαζομένων  

Καθαριότητας Πανεπιστημίου Πατρών  

 

Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές, 

Στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, εργάζονται συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας, η συνεισφορά των οποίων θεωρείται κρίσιμη, ειδικά στην 

περίοδο της πανδημίας.  

Οι τρέχουσες συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

λήγουν τον Οκτώβριο του 2022, και γι’ αυτό τον λόγο ο Πρύτανης του ιδρύματος σας έχει 

αποστείλει το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 68348/15.09.22 έγγραφο προκειμένου να βοηθήσετε στην έκδοση 

σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την δυνατότητα επέκτασης των υπαρχόντων συμβάσεων του 

προσωπικού καθαριότητας από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη των τρεχουσών συμβάσεων, μέχρι 

31.10.22 είναι απαραίτητο να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση ώστε να παραταθούν οι συμβάσεις 

του   προσωπικού καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών τουλάχιστον έξι (6) μήνες.  

Όσο δεν κατατίθεται η νομοθετική ρύθμιση  ελλοχεύει ο κίνδυνος παντελούς έλλειψης 

υπηρεσιών καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και απόλυσης των 90 εργαζομένων 

καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Οι ενενήντα εργαζόμενοι  στην  καθαριότητα στην πλειοψηφία τους συντηρούν με το 

μισθό τους πολυμελείς οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες, ή είναι μονογονεϊκές οικογένειες. 

http://syldipropp.blogspot.gr/


Με την απόλυση τους δημιουργούνται προβλήματα επιβίωσης μέσα σε συνθήκες 

πανδημίας και διαρκών αυξήσεων σε βασικά είδη κατανάλωσης.   

Για αυτούς τους λόγους, ζητάμε την άμεση κινητοποίηση σας προκειμένου να ψηφιστεί 

νομοθετική ρύθμιση παράτασης των συμβάσεων για τουλάχιστον έξι(6) μήνες για το 

προσωπικό που απασχολείται στην καθαριότητα, ώστε να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι και 

το Πανεπιστήμιο Πατρών να μη μείνει χωρίς καθαριότητα.  

 

 

            Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 

 


