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(Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ 15/12/2022) 

Ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στο Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας 

Ελλείψεις προσωπικού για την καθαριότητα 

Εδώ και μήνες η υπηρεσία στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας λειτουργεί χωρίς να υπάρχει καμιά 

πρόβλεψη για την καθαριότητα. Επί 8 μήνες οι εργαζόμενοι στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 

υποχρεώνονται να καθαρίζουν οι ίδιοι το χώρο (τα γραφεία τους, το πάτωμα, τις τουαλέτες κλπ), 

παράλληλα με το διοικητικό και  επιστημονικό έργο τους! 

Η κατάσταση αυτή, φανερώνει την πλήρη αδιαφορία των υπευθύνων στο Π.Τ. Δ.Ε. και στο ΤΕΕ συνολικά, 

για μια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των υπαλλήλων εξαιτίας των συνθηκών εργασίας με τις 

οποίες καλούνται να επιτελέσουν το δύσκολο έργο τους. 

Η κατάσταση αυτή όμως σχετίζεται πάνω από όλα με την αρνητική πολιτική για τις προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού στο ΤΕΕ με σταθερές εργασιακές σχέσεις, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το  αναγκαίο 

προσωπικό για την καθαριότητα. Η απόλυση μάλιστα πριν χρόνια (2012) συναδέλφισσας συμβασιούχου 

στην καθαριότητα του Π.Τ., αντί της πρόσληψής της με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας, όπως ζητούσε 

ο ΣΕΤΕΕ, συνέβαλλε στην σημερινή κατάσταση. Η πολιτική αυτή υπηρετεί την ιδιωτικοποίηση των 

υπηρεσιών καθαριότητας του ΤΕΕ. 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καταγγέλλει την αδιαφορία των αρμοδίων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων του Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας και απαιτεί λύσεις: 

 Άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού καθαριότητας στο 

Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και να προκηρυχθούν οι θέσεις που απαιτούνται μέσω του 

ΑΣΕΠ. 

 Άμεσα να σταματήσει το προσωπικό του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας (διοικητικό 

και επιστημονικό προσωπικό) να ασκεί παράλληλα καθήκοντα καθαριότητας του Π.Τ., και να 

εκτίθεται σε κίνδυνο.  

 Άμεσα και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού 

καθαριότητας στο Π. Τ. Δυτικής Ελλάδας, να δοθεί λύση για την προστασία της υγείας των 
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υπαλλήλων στο Π.Τ.  αλλά και των μηχανικών και πολιτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του 

Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας. 

 


