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ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αριθμ. 424/2017 απόφασης του Δημάρχου Νεάπολης Συκεών.

Απόφαση

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 58, 61, 226, 238 και 280 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
“Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης”,  β) του  Ν.  3463/2006  (ΦΕΚ 114/Α/2006)  “Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων και
Κοινοτήτων”,  γ)  του  άρθρου  24  του  Π.Δ.  142/2010  “Οργανισμός  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης” , δ) του άρθρου 51 του Ν 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) “Για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” και ε) του άρθρου 167 του Ν 4099/2012
“Οργανισμοί  συλλογικών  επενδύσεων  σε  κινητές  αξίες  και  ανώνυμες  εταιρείες  διαχείρισης
αμοιβαίων  κεφαλαίων,  Οδηγία  2009/65/ΕΚ.  Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στις
διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕK.
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και
(ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις”, όπως το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 αυτού αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν 4429/2016 “Ελληνικό Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις”  

2.   Την  Πράξη  4  της  6.2.2015  “Αποδοχή  παραιτήσεων  των  Γενικών  Γραμματέων  των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας” (ΦΕΚ 24/Α/2015) και τις διατάξεις του άρθρου 56
του  Ν  4257/14  (ΦΕΚ  93/Α/2014)  “Επείγουσες  ρυθμίσεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου
Εσωτερικών”.

3. Το αριθμ. 4284/1.2.2017 ερώτημα της Υπηρεσίας μας σχετικά με το θέμα παράτασης των
ατομικών συμβάσεων εργασίας στον τομέα της καθαριότητας και το αριθμ. 4364/10.3.2017
απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με σχετικές οδηγίες.
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4. Την αριθμ.  424/2017 απόφαση του Δημάρχου Νεάπολης Συκεών, η οποία περιήλθε στην
Υπηρεσία μας με το από 20.4.2017 έγγραφο-αναφορά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) της
πρώην υπαλλήλου του Δήμου Νεάπολης Συκεών Μόραλη Δήμητρας, ως συνημμένη σε αυτό
και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 26696/26.4.2017.

5.  Την αριθμ. 1554/2016 απόφαση του Δημάρχου Νεάπολης Συκεών με θέμα: “Παράταση
συμβάσεων προσωπικού στον τομέα καθαριότητας έως 31/12/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 16 του Ν 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α'/21-10-2016)”.

6. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 226 του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με
το  άρθρο 7 του Ν 4257/2014: “Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει
οποιαδήποτε  απόφαση  των  συλλογικών  ή  μονομελών  οργάνων  των  δήμων  και  των
περιφερειών,  των  νομικών  προσώπων  δημοσίου  δικαίου  αυτών  και  των  κοινωφελών
επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και των
συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση
έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί”. 
     Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ. 1 του Ν 3852/2010, μέχρι την
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ο έλεγχος νομιμότητας των
πράξεων κατά το άρθρο 226 ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες
των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
   Σύμφωνα  δε  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  του  ΠΔ  142/2010,  μέχρι  την  έναρξη
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ
και  των νομικών του προσώπων,  όπως  αυτή ορίζεται  στο  άρθρο 214 του Ν 3852/2010,
ασκείται  από  το  Τμήμα  Προσωπικού  και  τα  Τμήματα  Διοικητικού  Οικονομικού  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
     Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν 4257/14: “Ο Γενικός Γραμματέας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων της ορισμένες από τις αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής
«με εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», τηρουμένων των διατάξεων
των παραγράφων 2  και  4  του άρθρου  54 του π.δ.  63/2005.  Τον  Γενικό  Γραμματέα  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  αναπληρώνει  ο  αρχαιότερος  Γενικός  Διευθυντής,  όταν  αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι
κενή.  Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχαιότερου Γενικού Διευθυντού αναπληρώνεται  από τον
Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας”.
    Συνεπώς, η υπό κρίση απόφαση του Δημάρχου Νεάπολης Συκεών εξετάζεται αρμοδίως και
εμπροθέσμως.

7. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 4429/2016 (όπως αντικατέστησε
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του Ν 4099/2012):  “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
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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.”.

8. Επειδή  με την αριθμ. 424/2017 απόφαση με θέμα: “Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου
περί αυτοδίκαιης παράτασης συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ της υπηρεσίας καθαριότητας” ο
Δήμαρχος  Νεάπολης  Συκεών,  προχώρησε  στην  τροποποίηση  της  αριθμ.  1554/2016
προηγούμενης  απόφασής  του  περί  αυτοδίκαιης  παράτασης  των  ισχυουσών  συμβάσεων
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού του Δήμου που απασχολείται
στην υπηρεσία καθαριότητας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν 4429/2016
(ΦΕΚ  199/Α'/21.10.2016),  ως  προς  την  ημερομηνία  λήξης  τους,  λόγω  συμπλήρωσης  24
μηνών  συνολικού  χρόνου  απασχόλησης  στο  Δήμο  με  την  ίδια  ή  παρεμφερή  ειδικότητα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004.

9.  Επειδή,  σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  αναφερόμενη  αριθμ.  424/2017  απόφαση  του
Δημάρχου Νεάπολης Συκεών λύονται  οι  συμβάσεις  τριάντα πέντε  (35)  εργαζομένων στην
υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου πριν την 31/12/2017 κατά παρέκκλιση του Ν 4099/2012,
όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν  4429/2016  και  ισχύει,  γεγονός  που  καθιστά  την  εν  λόγω
απόφαση ακυρωτέα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την αριθμ.  424/2017 απόφαση του Δημάρχου Νεάπολης Συκεών για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει  έννομο συμφέρον,
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 238 παρ.  1 του Ν 3852/2010 ενώπιον  της Ειδικής
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν 3463/06 εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση
της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

 
          

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 

Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Δήμο Νεάπολης Συκεών
2. Μόραλη Δήμητρα
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