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Θέμα: Λύση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ _  305 /2017 
         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
 

Έχοντας υπ' όψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθ. 58 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). 
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 6036/3-6-2015 ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2015) για την πρόσληψη 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οχτώ μηνών, για 
την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου 
Ραφήνας – Πικερμίου. 

3. Την υπ’ αριθμ. 300/15-7-2015 απόφαση Δημάρχου, περί πρόσληψης μεταξύ άλλων, τριών 
YE - Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας οχτώ (8) μηνών, από 16/7/2015 έως 15/3/2016 τον κύριο Μπούμπαλο Αντώνιο 
του Χρήστου. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/21-10-2016 (ΦΕΚ 199/Α’) με τις οποίες 
αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 
4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α’) ως εξής: «Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές 
συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των 
ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των ΟΤΑ αρμόδιες 
για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες 
υπηρεσίες των ΟΤΑ, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τις 31/12/2017, κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης διάταξης. Στην ως άνω παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις που 
συνήφθησαν για την αντιμετώπιση των αναγκών στον τομέα καθαριότητας, η διάρκεια των 
οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα μηνών, και οι 
οποίες έχουν συναφθεί από την 1/1/2016 και μετά».  

5. Τις υπ’ αριθμ. 140/12-4-2016 και 18/26-1-2017 αποφάσεις μας, περί αυτοδίκαιης παράτασης, 
μέχρι 31/12/2016 και 31/12/2017, αντίστοιχα, της σύμβασης εργασίας, μεταξύ άλλων και του 
πιο πάνω αναφερόμενου προσληφθέντα, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 
4325/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α’/4-12-2015). 

6. Την ατομική σύμβαση εργασίας του ανωτέρω υπαλλήλου η οποία παρατάθηκε έως 
31/12/2017 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α’/29-6-2017) «Τροποποιήσεις του Ν. 
2725/1999 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις». 
 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ 
 
 Τη λύση, από 7/7/2017, της με το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου εργασιακής σχέσης του 
Μπούμπαλου Αντώνιου του Χρήστου με την ειδικότητα του ΥΕ – Εργάτη Καθαριότητας, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ 
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