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                          ΑΘΗΝΑ    21/12/2016      

Αριθμ. Πρωτ.:  3714 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
  

 

κ. Αλέξιο Τσίπρα 

Πρωθυπουργό 

 

κοιν.: κα Όλγα Γεροβασίλη 

Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

ΘΕΜΑ: «Ζήτημα παράτασης των συμβάσεων εργαζομένων στην 

καθαριότητα των δήμων» 

 
 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 

Με τη διάταξη του ά. 49 του Ν. 4325/2015 αναδιατυπώθηκε το ά. 167 του Ν. 

4099/2012 ως εξής: 

«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., καθώς και τις 

κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., μπορούν να παρατείνονται 

μέχρι την 31.12.2015 οι υπάρχουσες συμβάσεις ή να επανασυνάπτονται με 

την ίδια ημερομηνία λήξης ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες 

που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων 

και στις υπηρεσίες καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης». 
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Εν συνεχεία, η ως άνω διάταξη αντικαταστάθηκε δυνάμει του νόμου 

Βερναρδάκη και συγκεκριμένα δυνάμει της διάταξης του α. 50 του Ν. 

4351/2015  η οποία προέβλεπε ότι: «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., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. 

παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατομικές 

συμβάσεις, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα 

(30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης». 

Ήδη σήμερα δια της διάταξης του ά. 16 του Ν. 4429/2016 αντικαταστάθηκε 

το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 4099/2012 ως εξής: 

«Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει 

μέχρι και ενενήντα (90) 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., 

παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε 

άλλης διάταξης. Στην ως άνω παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις 

που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων 

δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) 

μηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1.1.2016 και μετά». 

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων παρατείνονται στους δήμους ολόκληρης 

της Χώρας οι συμβάσεις για την καθαριότητα είτε πρόκειται για συμβάσεις 

μίσθωσης έργου είτε πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου οκτάμηνης 

διάρκειας.  
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Οι ως άνω διατάξεις δυστυχώς μέχρι σήμερα έχουν δημιουργήσει πλείστα 

προβλήματα στους Δήμους των οποίων οι προϋπολογισμοί έχουν ανατραπεί 

πλήρως για τους λόγους που θα επισημανθούν παρακάτω. Δυστυχώς με την 

πρόσφατη υπ’ αριθμ. 105/2016 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου 

Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημιουργήθηκε πρόβλημα 

και καθ’ όσον αφορά και στην πληρωμή των εργαζομένων στην 

καθαριότητα των οποίων οι συμβάσεις είχαν παραταθεί. 

Πιο συγκεκριμένα, με την επίμαχη Πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο 

αρνήθηκε τη θεώρηση εντάλματος μισθοδοσίας εργαζομένων στην 

καθαριότητα δήμου, που απασχολούνταν δυνάμει συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου (8μηνα) των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν σύμφωνα 

με τη διάταξη του ά. 49 του Ν. 4325/2015 καθώς απεφάνθη ότι είναι μη 

νόμιμη και αντισυνταγματική ως αντιτιθέμενη στο ά. 103 του Συντάγματος, 

η επαναπρόσληψή τους καθ΄ όσον μετά την κάλυψη εποχικών και 

πρόσκαιρων αναγκών (κατά το πρώτο 8μηνο της σύμβασής τους) 

καλύπτουν πλέον πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  

Κατόπιν της δημοσιεύσεως της ως άνω Πράξης του Κλιμακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου έχει δημιουργηθεί τεράστια αναστάτωση στους δήμους επειδή η 

κατά τόπον Επίτροποι, συμμορφούμενοι στην ως άνω νομολογία, αρνούνται 

να υπογράψουν τα εντάλματα πληρωμής των εργαζομένων στην 

καθαριότητα, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν σύμφωνα με την 

προδιαληφθείσα νομοθεσία.  

Το αποτέλεσμα της προχειρότητας της νομοθέτησης είναι οι εργαζόμενοι 

στην καθαριότητα που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, να κινδυνεύουν 

να μείνουν για μακρό χρονικό διάστημα απλήρωτοι! 

Επιπρόσθετο και τεράστιο ζήτημα για τα οικονομικά των δήμων έχει 

δημιουργηθεί και από το γεγονός ότι κάποιοι δήμοι προ της νομοθέτησης 
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περί αυτοδίκαιης παράτασης των συμβάσεων των εργαζομένων στην 

καθαριότητα εκκίνησαν διαδικασίες για την πρόσληψη συμβασιούχων στην 

καθαριότητα μέσω ΑΣΕΠ.  

Επισημαίνεται οτι υφίστανται πολλές περιπτώσεις δήμων που υποχρεώθηκαν 

να απασχολήσουν υπερδιπλάσιο αριθμό συμβασιούχων στην καθαριότητα 

δεδομένου ότι κατά το χρόνο της ψήφισης των διατάξεων περί αυτοδίκαιης 

παράτασης των συμβάσεων είχαν ήδη αναρτηθεί οι πίνακες του ΑΣΕΠ με 

τους νέους συμβασιούχους.  

Τότε η ΚΕΔΕ κατόπιν λήψεως αποφάσεως από το Διοικητικό της Συμβούλιο 

είχε προτείνει η κάλυψη της δαπάνης συμβασιούχων των οποίων οι 

συμβάσεις παρατάθηκαν να λάβει χώρα από την Κεντρική Κυβέρνηση ώστε 

να αποφευχθεί αύξηση των ανταποδοτικών τελών και επιβάρυνση των 

δημοτών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών μισθοδοσίας 

πολλαπλάσιου προσωπικού στην καθαριότητα των δήμων.  

Ωστόσο, η ως άνω δίκαιη πρόταση της ΚΕΔΕ δεν υιοθετήθηκε με συνέπεια 

οι δαπάνες πληρωμής του προσωπικού αυτού να επιβαρύνουν τους 

πολύπαθους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ. 

Παρά την εμπειρία για τα προβλήματα που δημιούργησαν οι άτεχνες και 

πρόχειρες διατάξεις για τις συμβάσεις της καθαριότητας στους δήμους 

δυστυχώς η τακτική της κεντρικής Κυβέρνησης δεν έχει μεταβληθεί. Οι νέες 

διατάξεις επαναλαμβάνουν την προβληματική διατύπωση των 

προηγουμένων με απόρροια τόσο την επιβάρυνση των οικονομικών των 

δήμων αλλά και την κατ’ ουσία άρνηση πληρωμής εργαζομένων για 

παρασχεθείσες εργασίες κατ’ επιταγή της πρόσφατης νομολογίας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Επιπροσθέτως, τεράστιο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί καθ’ όσον δεν 

επιτρέπεται πλέον στους δήμους να απασχολούν τους ανωτέρω 
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συμβασιούχους πέραν των 24 μηνών καθώς με τις συνεχείς παρατάσεις των 

8μηνων συμβάσεων την 31/12/2016 σε πολλούς δήμους οι ανωτέρω έχουν 

συμπληρώσει συνολικό χρονικό διάστημα 24 μηνών διότι δεν είχαν 

προχωρήσει κάποιοι δήμοι σε διαδικασίες πρόσληψης νέων συμβασιούχων 

με βάση τις διατάξεις του ά. 21 Ν. 2190/1994 με κίνδυνο να μην είναι 

δυνατή περαιτέρω ανανέωση των συμβάσεων αυτών καθώς τίθενται 

ζητήματα παραβιάσεως του ά. 103 του Συντάγματος. 

Η ΚΕΔΕ ζητεί από την Κυβέρνηση άμεσα να ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό ώστε 

οι ανωτέρω συμβασιούχοι να παραμείνουν στους δήμους χωρίς κίνδυνο να 

κριθεί η παράταση αυτή αντισυνταγματική δεδομένου ότι υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος πλήρους αποψίλωσης των υπηρεσιών των δήμων αφού 

τυχόν διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού με βάση τη διάταξη του ά. 

21 του Ν. 2190/1994 είναι χρονοβόρα και απαιτεί διάστημα αρκετών 

μηνών. 

Τέλος, εκφράζεται η έντονη διαμαρτυρία γιατί ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα 

που απασχολεί τους δήμους και επηρεάζει ευαίσθητους τομείς όπως η 

καθαριότητα, η Κυβέρνηση νομοθετεί ερήμην της τοπικής αυτοδιοίκησης 

με προχειρότητα και με νομοθετικές αστοχίες που εκπίπτουν από τα 

αρμόδια Δικαστήρια και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Απαιτούμε όπως κρίσιμες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το 

προσωπικό των δήμων να γίνονται σε συνεννόηση με το κορυφαίο όργανο 

της αυτοδιοίκησης την ΚΕΔΕ. 

                Με εκτίμηση 
Γεώργιος Πατούλης 

Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
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