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κ Παναγιώτη Κουρουμπλή 

Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

  

Κύριε Υπουργέ, 

 Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας και της πρόσφατης επιστολής μας σχετικά με τις 

επισημάνσεις της  ΚΕΔΕ  επί της τροπολογίας για παράταση συμβάσεων καθαριότητας 

σε Δημόσιο και ΟΤΑ έως 31/12/2017, σας αποστέλλω την πρόταση μας για την ορθότερη 

διατύπωση του επίμαχου άρθρου.  

Με την πρόταση της ΚΕΔΕ θεωρούμε ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα που έχει 

δημιουργηθεί και οι δήμοι να είναι σε θέση να λάβουν απόφαση παράτασης των 

συμβάσεων εφόσον υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαίωση ύπαρξης 

των αντίστοιχων πιστώσεων από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων  

 

Με εκτίμηση 
Γεώργιος Πατούλης 

 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

 

Προτεινόμενη διάταξη 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 

(Α΄250) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει 

μέχρι και εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για 

την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων 

αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε 

είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για 

την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., 

δύνανται να παραταθούν μέχρι 31-12-2017, μετά από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, και βεβαίωση ύπαρξης των αντίστοιχων 

πιστώσεων από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Στην ως άνω 

παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις του προσωπικού που 

προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες 

εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, ανεξάρτητα αν αυτές 

έχουν παραταθεί με προηγούμενη διάταξη.» 

 

 

 

 

 
 


