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     ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ 

ΣΟ I ΣΜΗΜΑ                                                     

  

Απνηεινχκελν απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ Κιηκαθίνπ, ……………….. θαη ηα 

κέιε………………(εηζεγεηή ηεο ππφζεζεο) θαη………………….., Δηζεγεηέο. 

πλήιζε ζηελ αίζνπζα δηαζθέςεσλ ηνπ Καηαζηήκαηφο ηνπ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, ζηηο 30 Ινπλίνπ 2017, κε ηελ παξνπζία ηεο 

Γξακκαηέσο ηνπ……….. 

Γηα λα απνθαλζεί, χζηεξα απφ δηαθσλία πνπ αλέθπςε κεηαμχ ηνπ 

αλαπιεξσηή Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζην Ννκφ……… θαη ηνπ 

Γήκνπ…….., αλ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ηα 31 θαη 32, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, 

ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ηνπ αλσηέξσ Γήκνπ. 

Μελέηηζε ηα ζσεηικά έγγπαθα και 

Αθού έλαβε ςπότη 

Σελ 176/19.6.2017 έγγξαθε γλψκε ηνπ Αληεπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

ζην Διεγθηηθφ πλέδξην……………., θσιπνκέλνπ ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ειεγρφκελα ρξεκαηηθά εληάικαηα 

πιεξσκήο δελ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ κεηά ηα Πξαθηηθά ηεο 9
εο

 Γ.. ηεο Οι. ηνπ 

Δ../10.5.2017 (Θέκα Β΄). 

κέθθηκε καηά ηο νόμο 



 

 

2 

Ι. Ο αλαπιεξσηήο Δπίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζην 

Ννκφ……….., κε ηελ 3/7.2.2017 πξάμε ηνπ, αξλήζεθε λα ζεσξήζεη ηα 31 θαη 

32, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ηνπ Γήκνπ 

Καβάιαο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 7.316,02 θαη 4.238,39 επξψ αληίζηνηρα, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή απνδνρψλ κελφο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017, γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο απφ ηνπο θεξφκελνπο σο δηθαηνχρνπο, βάζεη 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο ζπλήθζεζαλ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (βι. λ. 3584/2007) θαη παξαηάζεθαλ ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4429/2016. Ωο αηηηνινγία ηεο άξλεζεο 

ζεψξεζεο, ν Δπίηξνπνο πξνέβαιε φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

4429/2016 πεξί παξάηαζεο ελεξγψλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ κε αληηθείκελν 

ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ ν.η.α. δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ζην πξνζσπηθφ 

πνπ πξνζειήθζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 3584/2007 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ. Ο 

Γήκνο Καβάιαο επαλππέβαιε, κε ην 5620/3.3.2017 έγγξαθν ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηα σο άλσ ρξεκαηηθά εληάικαηα 

πιεξσκήο, δεηψληαο ηε ζεψξεζή ηνπο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζ’ 

απηφ. Ο αλαπιεξσηήο Δπίηξνπνο, φκσο, ελέκεηλε ζηελ άξλεζή ηνπ λα ηα 

ζεσξήζεη, κε απνηέιεζκα λα αλαθχςεη δηαθσλία, γηα ηελ άξζε ηεο νπνίαο 

απεπζχλζεθε, κε ηελ απφ 9.3.2017 έθζεζή ηνπ, ζην Κιηκάθην ηνχην. Σν 

Κιηκάθην, κε ηα Πξαθηηθά ηεο 8
εο

/4.4.2017/Θέκα ΙΣ΄ πλεδξίαζήο ηνπ, 

αλέβαιε ηελ έθδνζε νξηζηηθήο Πξάμεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θξίζε ηνπ 

ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 
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λ. 4429/2016, πεξί παξάηαζεο ησλ ηζρπνπζψλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ, θαζψο 

θαη ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 1 ηνπ λ. 4456/2017, πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ 

απνξξενπζψλ απφ αηνκηθέο ζπκβάζεηο πνπ παξαηάζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, θαη 

δπλάκεη ηεο σο άλσ δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4429/2016, θαζψο θαη κε 

ηε ζπκθσλία ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

1999/70/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28.6.1999, φπσο ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ 

δίθαην κε ην π.δ. 164/2004, δεηήκαηα ηα νπνία παξαπέκθζεθαλ ζηελ 

Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ κε ηα Πξαθηηθά ηεο 5
εο

 πλεδξ./7.3.2017 

(Θέκα Α΄) θαη 7
εο

 πλεδξ./21.3.2017 ηνπ παξφληνο Κιηκαθίνπ. Μεηά δε ηελ 

έθδνζε ησλ Πξαθηηθψλ ηεο 9
εο

/10.5.2017 Γεληθήο πλεδξίαζεο ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (Θέκα Β΄) επί ησλ παξαπεκθζέλησλ 

δεηεκάησλ, λνκίκσο ε σο άλσ δηαθσλία επαλεηζάγεηαη ζην Κιηκάθην, 

πξνθεηκέλνπ απηφ λα εθθέξεη νξηζηηθή θξίζε. 

ΙΙ. Α. Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4325/2015 

«Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο, Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη 

Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 

47/11.5.2015), παξαηάζεθαλ, κέρξη ηελ 31.12.2015, νη αηνκηθέο ζπκβάζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, κεηαμχ άιισλ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Ο.Σ.Α.) πνπ απαζρνινχηαλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζε ππεξεζίεο 

θαζαξηφηεηαο. Δλ ζπλερεία, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 50 ηνπ λ. 4351/2015 

«Bνζθήζηκεο γαίεο Διιάδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 164/4.12.2015) θαη 12 

ηεο απφ 30.12.2015 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Π.Ν.Π.) «Ρχζκηζε 

θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, (…)» (Α΄ 
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184), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 4366/2016 (Α΄ 18), νη σο 

άλσ ζπκβάζεηο παξαηάζεθαλ απηνδηθαίσο κέρξη ηελ 31.12.2016. Αθνινχζσο, 

κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4386/2016 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 83/11.5.2016), νξίζηεθε ξεηψο φηη ε απηνδίθαηε 

παξάηαζε, κέρξη ηελ 31.12.2016, ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαζαξηφηεηαο, εθαξκφδεηαη, θαη κάιηζηα αλαδξνκηθψο, απφ ην ρξφλν έλαξμεο 

ηζρχνο ηνπ λ. 4325/2015, ήηνη απφ 11.5.2015, θαη ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ δίκελεο δηάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ θπξσζέληνο, κε ην 

άξζξν πξψην ηνπ λ. 3584/2007 (Α΄ 143), Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (Κ.Κ.Γ.Κ.Τ.), πνπ ζπλάπηνπλ νη Ο.Σ.Α. θαη ηα λνκηθά 

ηνπο πξφζσπα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ, επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ 

αλαγθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο. Με ηα Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο 14εο/30.6.2016 Γεληθήο πλεδξίαζεο, ε σο άλσ 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4386/2016 θξίζεθε αληίζεηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 103 παξ. 7 θαη 8 ηνπ πληάγκαηνο, δηφηη νδεγεί ζηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ απηψλ κε πξνζσπηθφ πξνζιακβαλφκελν εμαηξεηηθά, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία επηινγήο ή δηαγσληζκνχ, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο.  

Β. Δπαθνινχζεζε ε ζέζπηζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

4429/2016 «Διιεληθφ Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α´ 199/21.10.2016), κε ηελ νπνία παξαηάζεθε απηνδηθαίσο, κέρξη ηηο 

31.12.2017, ε δηάξθεηα ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαζαξηφηεηαο, κεηαμχ άιισλ ησλ Ο.Σ.Α., ηφζν ησλ ηζρπνπζψλ, θαηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, ζπκβάζεσλ, φζν θαη εθείλσλ πνπ είραλ 
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ιήμεη κέρξη θαη 90 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ. Απφ ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εμαηξέζεθαλ ξεηψο νη ζπκβάζεηο 

δίκελεο δηάξθεηαο, νη νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί απφ ηελ 1.1.2016 θαη κεηά. Με ηα 

Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο 9
εο

/10.5.2017 

Γεληθήο πλεδξίαζεο (Θέκα Β΄) θξίζεθαλ ηα αθφινπζα:  

1. Η απηνδίθαηε παξάηαζε, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

4429/2016, ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νθηάκελεο δηάξθεηαο 

ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ., γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Ο.Σ.Α. 

ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο, αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 7 

εδ. α΄ θαη 8 εδ. α΄ θαη β΄ ηνπ πληάγκαηνο, δηφηη νδεγεί ζηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ απηψλ κε πξνζσπηθφ πξνζιακβαλφκελν εμαηξεηηθά, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία επηινγήο ή δηαγσληζκνχ, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο, πνπ 

δηαζθαιίδνληαη κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ (103 ηνπ πληάγκαηνο). Οη 

ζπκβάζεηο απηέο έρνπλ ζπλαθζεί ζε ζπλάξηεζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν πξνο 

ην αληηθείκελν εξγαζίαο, ήηνη ηελ θαζαξηφηεηα, πνπ ην πξνζσπηθφ απηφ 

εθηειεί, ελψ νη αλάγθεο ηηο νπνίεο απηέο θαιχπηνπλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

έρνπλ ραξαθηήξα πξφζθαηξν, επνρηθφ ή πεξηνδηθφ. Πεξαηηέξσ, 

απνζπλδεφκελεο απφ ηελ θάιπςε επνρηθψλ θαη πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ελψ νη 

ζρεηηθέο ηνπο δαπάλεο εθηεινχληαη ζε βάξνο φρη κφλν ησλ εζφδσλ ησλ 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο, αιιά θαη ησλ θάζε είδνπο εζφδσλ ησλ 

Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ, νη ζπγθεθξηκέλεο πξνζιήςεηο δηελεξγνχληαη θαηά 

παξάβαζε ησλ ξπζκίζεσλ ηεο 33/2006 Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

(Π.Τ..) «Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα» (Α΄, 
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280, φπσο ε ηζρχο απηήο παξαηάζεθε δηαδνρηθά κε ηειεπηαία, θαηά ην θξίζηκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, παξάηαζε έσο 31.12.2016, κε ηελ 51/30.12.2015 Πξάμε 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαζηέιιεηαη ε πξφζιεςε 

ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ησλ Ο.Σ.Α., εμαηξνπκέλνπ ξεηά (βι. άξζξν 4 

παξ. 1 πεξ. θγ΄ ηεο σο άλσ Π.Τ.., φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 

4325/2015) κφλν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ θαη πξφζθαηξσλ αλαγθψλ. Δηδηθφηεξα, θξίζεθε 

φηη ε, δπλάκεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4429/2016, παξάηαζε ησλ σο 

άλσ ζπκβάζεσλ, αληηβαίλεη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο, 

δηφηη: α. δηαιακβάλεη κεκνλσκέλε ξχζκηζε αλαγθψλ πνπ δηαξθνχλ, 

δηαθνξνπνηψληαο ηνλ ηξφπν θάιπςήο ηνπο απφ ηνλ εληαίν, νκνηφκνξθν, 

ζπλνιηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πάγησλ θαη δηαξθψλ 

αλαγθψλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ηνλ νπνίν επηβάιιεη ην άξζξν 103 

παξ. 7 εδ. α΄  ηνπ πληάγκαηνο, β. δελ πξνυπήξρε ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο, ηηο 

νπνίεο ξπζκίδεη, αιιά ηηο θαηαιακβάλεη αλαδξνκηθά, γ. εμαηηίαο ηεο 

αλαδξνκηθφηεηαο ηεο ξχζκηζεο, δελ πξνβιέπεηαη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία 

δηαγσληζηηθή ή επηινγήο πξνζσπηθνχ, νχηε νπνηνδήπνηε αληηθεηκεληθφ 

θξηηήξην επηινγήο, ζχκθσλα πξνο ην πξναλαθεξφκελν άξζξν 103 ηνπ  

πληάγκαηνο, κε απνηέιεζκα λα επλννχληαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ 

ζπκβιήζεθαλ κε ηηο νηθείεο, αλαδξνκηθά παξαηεηλφκελεο, αηνκηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο θαη λα απνθιείεηαη νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξφκελν πξφζσπν λα 

δηεθδηθήζεη ηελ πξφζιεςή ηνπ, βάζεη παγίσλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, κέζσ ηππηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ 

αλαγθψλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη δ. δελ θαζνξίδνληαη νη φξνη εξγαζίαο νχηε ε ρξνληθή 
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δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, παξά κφλν αλαθέξεηαη ην ρξνληθφ ζεκείν, 

κέρξη ην νπνίν απηνδηθαίσο παξαηείλνληαη, αληίζεηα πξνο ηηο επηηαγέο ηνπ 

άξζξνπ 103 παξ. 8 εδ. α΄ ηνπ πληάγκαηνο.  

2. Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4429/2016  έξρεηαη ζε αληίζεζε θαη 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (Οδεγία 1999/70/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 28.6.1999, φπσο ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ην π.δ. 

164/2004 «Ρπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ζην δεκφζην ηνκέα», Α´ 134, δηφξζσζε ζθάικ. ζην Φ.Δ.Κ. Α´ 135), δηφηη  

επέξρεηαη  αλεπίηξεπηε, θαηά ην άξζξν 5 ηνπ π.δ/ηνο 164/2004, δηαδνρηθφηεηα 

ζπκβάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη θαη εθηεινχληαη κεηαμχ ηνπ ίδηνπ εξγνδφηε θαη 

ηνπ ίδηνπ εξγαδφκελνπ, κε ηελ ίδηα εηδηθφηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

εξγαζίαο, ε νπνία είλαη δπλαηή θαη' εμαίξεζε, κφλνλ εθφζνλ δηθαηνινγείηαη 

απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη απαηηείηαη λα εμεηδηθεχνληαη θαηά 

πεξίπησζε. πλεπψο, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4429/2016 δελ είλαη  

ζπκβαηή πξνο ην ζθνπφ θαη ηελ πξαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ γηα ηελ εξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πνπ πξνζαξηάηαη 

ζηελ Οδεγία 1999/70/ΔΚ, αθνχ δελ ηίζεληαη αληηθεηκεληθά θαη δηαθαλή 

θξηηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί εάλ ε αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ 

αληαπνθξίλεηαη πξάγκαηη ζε γλήζηα αλάγθε, εάλ είλαη πξφζθνξε πξνο 

επίηεπμε ηνπ επηδησθνκέλνπ ζθνπνχ θαη εάλ είλαη αλαγθαία πξνο ηνχην, 

πξνερφλησο δε ελέρεη πξαγκαηηθφ θίλδπλν θαηαρξεζηηθήο ρξεζηκνπνηήζεσο 

απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ζπκβάζεσλ (βι. ζπλαθψο απνθάζεηο Γ.Δ.Δ. ηεο 

23.4.2009, Αγγειηδάθε θ.ιπ., C-378/07 έσο C-380/07, ζθ. 98 θαη 100, θαζψο 

θαη εθεί παξαηηζέκελε λνκνινγία, ηεο 26.1.2012, Kücük, C586/10, ζθ. 29, ηεο 
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13.3.2014, Márquez Samohano, C-190/13, ζθ. 47, Γηάηαμε ηεο 21.9.2016, 

Rodica Popescu θαηά Direcia Sanitar Veterinară i pentru Sigurana Alimentelor 

Gorj, C-614/15, ζθ. 51). 

Γ. Με ηα ίδηα σο άλσ Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, θξίζεθε φηη ε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4456/2017 

«πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ, ΔΤΡΑΣΟΜ) 

1141/2014 πεξί επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ηδξπκάησλ, κέηξα 

επηηάρπλζεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 24/01.03.2017), κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη ε 

λνκηκνπνίεζε ηφζν ησλ δηελεξγεζεηζψλ, κε ηελ σο άλσ, θξηζείζα σο κε 

λφκηκε, δηαδηθαζία, δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο, κεηαμχ άιισλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ησλ Ο.Σ.Α., φζν θαη εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ έσο ηηο 

31.12.2017,  θαη ε νπνία πξνβιέπεη ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα εθθαζάξηζε ησλ 

αληίζηνηρσλ δαπαλψλ απφ ηα έζνδα ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο 

θαη, αλ απηά δελ επαξθνχλ, απφ ηα θάζε είδνπο έζνδα ησλ Ο.Σ.Α., γεληθά θαη 

κε πξννξηδφκελα γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ απηψλ, ηίζεηαη θαηά παξάβαζε 

ησλ πξνεθηεζέλησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ.  Δηδηθφηεξα, 

θξίζεθε φηη α. Με ηε δηάηαμε απηή παξαβηάδεηαη ν ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλνο, ζην άξζξν 98 παξ. 1 εδ. α' ηνπ πληάγκαηνο, πξνιεπηηθφο 

έιεγρνο, δηφηη κε απηή ζθνπείηαη ε απνθπγή ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

άζθεζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ, ε νπνία θαηαιήγεη ζηε κε ζεψξεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, κε ηα νπνία εληέιινληαη κε λφκηκεο δαπάλεο. 

Γεδνκέλνπ δε φηη νη αλσηέξσ ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο 

ζπλήθζεζαλ θαηά παξάβαζε ηφζν ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, φζν θαη 
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ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ/ηνο 164/2004, είλαη  άθπξεο (άξζξ. 21 παξ. 2 ηνπ λ. 

2190/1994, 7 παξ. 1 ηνπ π.δ/ηνο 164/2004), θαηά ην ζηάδην ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ, ε ελ ιφγσ λνκηκνπνηεηηθή δηάηαμε δελ δχλαηαη λα 

πξνζδψζεη απηνηειή λφκηκε βάζε ζηε γελφκελε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ 

ζπκβάζεσλ απηψλ, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο (λφκηκεο βάζεο) θαη ε, ζπλεπεία 

απηήο, απνπζία έγθπξνπ ζπκβαηηθνχ δεζκνχ εκπνδίδνπλ ηε ζχλλνκε 

εθηακίεπζε ηνπ δεκνηηθνχ ρξήκαηνο θαη ηελ πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 

εμ απηήο ηεο αηηίαο, ηφζν σο αληίηηκν ηεο ήδε παξαζρεζείζαο εξγαζίαο φζν θαη 

ηεο εξγαζίαο, ε νπνία πξφθεηηαη λα παξαζρεζεί ζην κέιινλ. Η έιιεηςε δε ηεο 

απηνηεινχο λφκηκεο βάζεο ηεο παξάηαζήο ηνπο θαη ηεο εθηακίεπζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ πνζψλ δελ δχλαηαη λα αλαπιεξσζεί απφ ηελ σο άλσ 

λνκηκνπνηεηηθή δηάηαμε, ηδίσο κάιηζηα γηα ην κειινληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

κεηά ηελ ελδερφκελε έθδνζε πξάμεο ηνπ αξκνδίνπ Κιηκαθίνπ πεξί κε 

ζεψξεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο. Καη ηνχην, 

δηφηη κε ηε ζέζπηζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4456/2017, επηρεηξείηαη 

ζαθψο ε πεξηγξαθή ησλ εθθεξζεηζψλ νξηζηηθψλ θξίζεσλ ησλ αξκνδίσλ 

ζρεκαηηζκψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, νη νπνίνη είραλ επηζεκάλεη ηελ 

αληηζπληαγκαηηθφηεηα αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ ξπζκίζεσλ, ηφζν γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ δίκελεο δηάξθεηαο (Δ.. Οινκ. Πξαθηηθά 14
εο 

Γ../30.6.2016) φζν θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο νθηάκελεο δηάξθεηαο (Δ.. Κιηκ. 

Πξνι. Δι. Γαπ. ζην Ι Σκ. πξ.  105/2016). Δίλαη δε άιιν ην δήηεκα – πνπ δελ 

αθνξά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ζην παξφλ ζηάδην – ην φηη ε ζπλέρηζε ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ παξά ηελ έιιεηςε έγθπξνπ ζπκβαηηθνχ 

δεζκνχ, γελλά ζε ζρέζε ππνθαηαζηάζεσο, κηα δηαθνξεηηθή λνκηθή θαηάζηαζε, 
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ε νπνία, σο πξνο ηηο νθεηιφκελεο απνδνρέο, παξέρεη αμίσζε θαηαβνιήο (Α.Π. 

278/2015, Σκ. Β1 Πνιηηηθφ) θαη β. Η δηάηαμε απηή έξρεηαη επζέσο ζε αληίζεζε 

πξνο εθείλεο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ π.δ/ηνο 164/2004, θαζφζνλ, θαηά ην κέξνο κε ην 

νπνίν επηδηψθεηαη θαηαβνιή ησλ ήδε δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αλ θαη νη ξπζκίζεηο ηεο ζπκπίπηνπλ θαη’ απνηέιεζκα κε ηα 

νξηζζέληα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, εληνχηνηο, δελ επάγνληαη 

ησλ ινηπψλ ζπλεπεηψλ απηνχ, πνπ είλαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, 

εθείλεο ηεο απηνδίθαηεο αθπξφηεηαο ησλ ζπλαθζεηζψλ (θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ πξναλαθεξζέληνο  π.δ/ηνο) ζπκβάζεσλ, αιιά θαη ησλ 

βαξχηαησλ πνηληθψλ επζπλψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, φπσο 

απηέο ζπκπιεξψλνληαη κε ηηο θπξψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 

21 ηνπ λ. 2190/1994.  

ΙΙΙ. Α. ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηα ειεγρφκελα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο πξνθχπηνπλ ηα 

αθφινπζα: Με ηελ 57/18.2.2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

…………εγθξίζεθε, κεηαμχ άιισλ, ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο δχν κελψλ, 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δψδεθα αηφκσλ Τ.Δ. Γεληθψλ Καζεθφλησλ, γηα ηελ 

θάιπςε επηηαθηηθψλ αλαγθψλ θαζαξηζκνχ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ. ε εθηέιεζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, εθδφζεθε ε 4872/5.3.2015 

απφθαζε ηεο Γεκάξρνπ…………., κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε πξφζιεςε, 

κεηαμχ άιισλ, ησλ θεξφκελσλ σο δηθαηνχρσλ ζην 31/2017 ειεγρφκελν 

ρξεκαηηθφ έληαικα επηά (7) ππαιιήισλ ΤΔ Γεληθψλ Καζεθφλησλ, γηα 

δηάζηεκα δχν κελψλ, απφ 6.3.2015 έσο 5.5.2015. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ 



Απιθμ. ππάξευρ    0161/2017 

 

.Ν. /prx./klm.tm1.17/0176.ε-2017 

11 

423/9.6.2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ………. εγθξίζεθε, 

θαη’εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4325/2015, ε επαλαζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο αλσηέξσ ππαιιήινπο κέρξη ηηο 

31.12.2015, ελψ κε ηελ 54014/30.12.2015 δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο Γεκάξρνπ 

……………θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 

4351/2015, δηαπηζηψζεθε ε απηνδίθαηε παξάηαζε κέρξη θαη ηελ 31
ε
.12.2016 

ησλ σο άλσ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Αθνινχζσο, κε ηελ 66483/8.12.2016 δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο Γεκάξρνπ 

……………..απνθαζίζζεθε, θαη’εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

λ. 4429/2016, ε εθ λένπ παξάηαζε ησλ σο άλσ επίκαρσλ ζπκβάζεσλ έσο 

31.12.2017. Γηα ηελ θαηαβνιή, δε, ζε φινπο ηνπο αλσηέξσ απαζρνιεζέληεο 

ζην Σκήκα Αζιεηηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ 

ρψξσλ άζιεζεο-γπκλαζηεξίσλ ησλ απνδνρψλ ηνπο, γηα ην κήλα Ιαλνπάξην ηνπ 

έηνπο 2017, εθδφζεθε ην ειεγρφκελν 31/2017 ρξεκαηηθφ έληαικα.  

Πεξαηηέξσ, κε ηελ 645/28.9.2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

…………………εγθξίζεθε, κεηαμχ άιισλ, ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο δχν κελψλ, 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πέληε αηφκσλ Γ.Δ. Οδεγψλ απνξξηκκαηνθφξσλ, γηα ηελ 

θάιπςε επηηαθηηθψλ αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. ε εθηέιεζε ηεο σο 

άλσ απφθαζεο, εθδφζεθε ε 44783/11.11.2015 απφθαζε ηεο 

Γεκάξρνπ………., κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε πξφζιεςε, κεηαμχ άιισλ, 

ησλ θεξφκελσλ σο δηθαηνχρσλ ζην 32/2017 ειεγρφκελν ρξεκαηηθφ έληαικα 

ηξηψλ (3) ππαιιήισλ Γ.Δ. Οδεγψλ απνξξηκκαηνθφξσλ, γηα δηάζηεκα δχν 

κελψλ, απφ 12.11.2015 έσο 11.1.2016. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ 54016/31.12.2015 
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δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο Γεκάξρνπ……………….., θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 4351/2015, δηαπηζηψζεθε ε απηνδίθαηε 

παξάηαζε κέρξη θαη ηηο 31.12.2016 ησλ σο άλσ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Αθνινχζσο, κε ηελ 66453/7.12.2016 δηαπηζησηηθή 

πξάμε ηεο Γεκάξρνπ…………… απνθαζίζζεθε, θαη’εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4429/2016, ε εθ λένπ παξάηαζε ησλ σο άλσ 

επίκαρσλ ζπκβάζεσλ έσο 31.12.2017. Γηα ηελ θαηαβνιή, δε, ζε φινπο ηνπο 

αλσηέξσ απαζρνιεζέληεο ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ησλ 

απνδνρψλ ηνπο, γηα ην κήλα Ιαλνπάξην ηνπ έηνπο 2017, εθδφζεθε ην 

ειεγρφκελν 32/2017 ρξεκαηηθφ έληαικα.  

Β. Με ηα δεδνκέλα απηά, ην Κιηκάθην θξίλεη φηη ε εληειιφκελε δαπάλε 

είλαη κε λφκηκε. Σνχην δε, δηφηη, ζχκθσλα κε φζα έγηλαλ δεθηά αλσηέξσ, ε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4429/2016, θαη’ επίθιεζε ηεο νπνίαο 

παξαηάζεθε ε ηζρχο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ θεξνκέλσλ σο δηθαηνχρσλ, 

αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 7 εδ. α΄ θαη 8 εδ. α΄ θαη β΄ ηνπ 

πληάγκαηνο, θαζψο θαη ζε εθείλεο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (Οδεγία 

1999/70/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28.6.1999, φπσο ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ 

δίθαην κε ην π.δ.164/2004) θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη αλίζρπξε θαη κε 

εθαξκνζηέα. Πεξαηηέξσ, δελ είλαη δπλαηή ε λνκηκνπνίεζε ηεο εληειιφκελεο 

δαπάλεο, θαη’ επίθιεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4456/2017,  

δνζέληνο φηη, κε βάζε ηα πξνεθηεζέληα, ην κελ, κε ηε δηάηαμε απηή, 

παξαβηάδεηαη ν ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνο, ζην άξζξν 98 παξ. 1 εδ. α’ ηνπ 

πληάγκαηνο, πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ, ην δε ε ελ ιφγσ δηάηαμε 

έξρεηαη επζέσο ζε αληίζεζε πξνο εθείλεο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ π.δ/ηνο 164/2004. 
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Πιελ φκσο, ην Κιηκάθην, θαηά ηελ πιεηνςεθήζαζα άπνςε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ, 

πκβνχινπ……………………θαη ηεο Δηζεγήηξηαο…………………., 

ιακβάλνληαο ππφςε α) ηελ αζάθεηα θαη ηε ζχγρπζε, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο 

πξνκλεζζείζεο αιιεπάιιειεο θαη απνζπαζκαηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ 

ηέζεθαλ ζε ηζρχ θαηά ην πξφζθαην ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη ηηο εξκελεπηηθέο 

απηψλ εγθπθιίνπο, ζην πεδίν ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, νη 

νπνίεο άπηνληαη ελφο ηδηαίηεξα επαίζζεηνπ θαη λεπξαιγηθνχ ηνκέα δξάζεο θαη 

ππνρξεψζεσλ ησλ αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη β) φηη ε εληειιφκελε 

δαπάλε ήηαλ θαη’ αξρήλ λνκηκνπνηεκέλε, βάζεη ηεο, κε πξνδήισο αληίζεηεο 

ζηηο πξνεθηεζείζεο ζπληαγκαηηθέο θαη ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο δηαηάμεηο, 

ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4456/2017 (βι. θαη κεηνςεθία ζηα αλσηέξσ 

Πξαθηηθά Δ.. Οινκ. ηεο 9
εο

/10.5.2017 Γελ. πλ/ζεο θαη πξάμε 25/2017 Κιηκ. 

Πξνι. Δι. Γαπ. ζην IV Tκ.), θξίλεη φηη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ αλσηέξσ Γήκνπ 

δελ ελήξγεζαλ, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, κε πξφζεζε θαηαζηξαηήγεζεο 

ησλ σο άλσ ζπληαγκαηηθψλ θαη ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο δηαηάμεσλ, αιιά 

ππνιακβάλνληαο, ιφγσ ζπγγλσζηήο πιάλεο, φηη ήηαλ ππνρξεσκέλα λα 

πξνβνχλ ζηελ επίκαρε παξάηαζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, δπλάκεη ησλ 

αλσηέξσ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξα 16 ηνπ λ. 4429/2016 θαη 25 ηνπ λ. 

4456/2017). Καηά ζπλέπεηα, ηα ειεγρφκελα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο, 

θαζψο θαη φζα φκνηα ηπρφλ εθδνζνχλ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 

ηεο παξνχζαο πξάμεο ζηνλ αλσηέξσ Γήκν, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ, 

ιφγσ ζπγγλσζηήο πιάλεο. 

ΙV. Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ηα ειεγρφκελα 

ρξεκαηηθά εληάικαηα δαπάλε παξίζηαηαη κε λφκηκε, πιελ, φκσο, απηά, θαζψο 
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θαη φζα φκνηα ηπρφλ εθδνζνχλ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

παξνχζαο πξάμεο ζηνλ αλσηέξσ Γήκν, πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ιφγσ 

ζπγγλσζηήο πιάλεο. 

                                 Για ηοςρ  λόγοςρ αςηούρ 

Απνθαίλεηαη φηη ηα 31 θαη 32, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ρξεκαηηθά 

εληάικαηα πιεξσκήο ηνπ Γήκνπ……………., ζπλνιηθνχ πνζνχ 7.316,02 θαη 

4.238,39 επξψ, αληίζηνηρα, θαζψο θαη φζα φκνηα ηπρφλ εθδνζνχλ κέρξη θαη ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο παξνχζαο πξάμεο ζηνλ αλσηέξσ Γήκν, πξέπεη 

λα ζεσξεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο.  

 

         Η ΠΡΟΔΓΡΟ                                          Ο ΔΙΗΓΗΣΗ  ΔΙΗΓΗΣΗ 

             ……………………………….                             ………………………………. 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

          ………………………. 

 


