
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΝΟΥΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΤΟ

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εν μέσω πανδημίας  covid-19  χάνουν την δουλειά τους δεκάδες καθαρίστριες της

ΑΑΔΕ και  του Υπ.  Οικονομικών,  οι  περισσότερες  με προυπηρεσία  μέχρι  και 18

χρόνια σε εφορίες, τελωνεία και άλλες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών.

Περίπου 1100 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την κάλυψη 100 θέσεων στην ΑΑΔΕ και 60

στο Υπ. Οικονομικών, και από αυτές, από πληροφορίες, μόνο δέκα εργαζόμενοι/ες

συγκέντρωσαν τα απαιτούμενα μόρια. Οι περισσότερες/οι από αυτούς είναι άνω

των 50 χρονών (κάποιες/οι άνω των 60 με ελάχιστα χρόνια ή και μήνες πριν την

σύνταξη) και  είναι  δύσκολο έως  αδύνατο  να βρουν  δουλειά  υπό τις  παρούσες

επιδημιολογικές  και  οικονομικές  συνθήκες.  Καλύπτουν  δε  πάγιες  και  διαρκείς

ανάγκες καθαριότητας  των  υπηρεσιών  μας,  ενώ  οι  ανάγκες  της  καθαριότητας

είναι μεγαλύτερες  και θα έπρεπε να διορισθούν πολύ περισσότερες/οι, ιδιαίτερα

στις σημερινές συνθήκες που βιώνουμε με την υγειονομική κρίση.

Οι εργαζόμενοι αυτοί ζουν το έργο της απόλυσης για ακόμη μια φορά, μέσα σε ένα

κλίμα  αβεβαιότητας  και  άγχους.  Για  κάποιες/ους  από  αυτές/ους  που  ήταν

διορισμένες/οι με σύμβαση ορισμένου χρόνου η ταλαιπωρία τους άρχισε το 2014,

όταν  επί  υπουργίας  Μητσοτάκη,  απολύθηκαν  μαζί  με  τις  595  μόνιμες

καθαρίστριες του Υπ. Οικονομικών. Ενώ οι μόνιμες επέστρεψαν στη δουλειά τους

το  2015,  αυτές/οι  επανήλθαν  μεν,  αλλά  υπέγραψαν  συμβάσεις  έργου  και  στη

συνέχεια συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Το 2018 προκηρύχθηκε ο πρώτος διαγωνισμός με 18μηνες συμβάσεις μέσω ΑΣΕΠ,

με  αυξημένη  μοριοδότηση  της  προυπηρεσίας  τους,  ώστε  να  εξασφαλιστεί  η

επιλογή της πλειοψηφίας των καθαριστριών/ών που εργάζονταν. Και ενώ δόθηκαν

παρατάσεις μετά την λήξη των συμβάσεων, ήρθε ο νέος διαγωνισμός με αλλαγές

στην μοριοδότηση, που οδήγησε στον αποκλεισμό των περισσοτέρων  από αυτές.

Ως  πότε  θα  ταλαιπωρούνται  οι  εργαζόμενοι  αυτοί;  Ως  πότε  θα  είναι  τα

εξιλαστήρια θύματα και θα αγωνιούν συνέχεια για την δουλειά τους; Ως πότε θα

χτυπούν πόρτες και θα παρακαλούν για το αυτονόητο;



Απαιτούμε από την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών,

να  μετατραπούν  οι  συμβάσεις  τους  σε  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου

πλήρους ωραρίου (είτε μόνιμες), καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες

στην καθαριότητα.


