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ΘΕΜΑ:   «Λύση συµβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας». 
 
                                                                     

 

                                                                            O ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                                                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 121        

 

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α'/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2) Τον ΟΕΥ του ∆ήµου Κόνιτσας (ΦΕΚ 2170/28-09-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015). 

4) Τις διατάξεις του άρθρου  50 του Ν 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α/4-12-2015). 
 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 12 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση 
κατεπειγόντων θεµάτων των  Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης » 
(ΦΕΚ184/Α'/30.12.2015) µε την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 167 παρ. 1 του 
Ν. 4099/2012 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 4151/2013 και το 
άρθρο 49 του Ν. 4325/2015 και το άρθρο 50 του Ν. 4351/15, και το άρθρο 12 της 
ανωτέρω Π.Ν.Π.) σχετικά µε την παράταση συµβάσεων καθαριότητας, όπου 
αναφέρεται µεταξύ άλλων: «1. Για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων 
υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠ∆∆, των ΝΠΙ∆ και των ΟΤΑ και τις 
κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι 
και τις 31/12/2016 οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις και όσες πρόκειται να 
υπογραφούν έως τις 31/12/2015, 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...» 
6)Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α'/21.10.2016) 
«Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις», µε τις οποίες 
αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.4099/2012, 
όπου προβλέπεται ότι «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.∆.∆. 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 01/01/2016 και µετά». 
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7.Την αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/42/οικ. 619/11-01-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα «Εξυπηρέτηση 
αναγκών τοµέα καθαριότητας, βάσει του άρθρου 12 της Π.Ν.Π. της30/12/2015». 
8.Την υπ' αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/51/οικ. 27778/27.10.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 
 
9) Την µε αρ.112/2015 (Α∆Α 71ΤΗΩΛ4-ΓΒ3) Απόφαση του ∆ηµάρχου Κόνιτσας που αφορά 
στην παράταση σύµβασης εργασίας  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του 
4325/2015  για τους υπαλλήλους α) Παπαχαρίση Όλγα του Παντελή β) Νίκας Νίκος του 
∆ηµήτρη και γ)Παπανικολάου Γεώργιο του Νικολάου. 
10) Την µε αρ.173/2015 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κόνιτσας που αφορά στην παράταση 
σύµβασης εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν 4325/2015 για τον 
Γεώργιο Στέφο του Στεφάνου. 
 
11) Την υπ αριθ 189/2015 απόφαση ∆ηµάρχου Κόνιτσας περί πρόσληψης µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικών Υπηρεσιών των α)Νικόλαου 
Κήττα του Βασιλείου β) Χατζηρούµπη Σάββα του Σπυρίδωνα γ) ∆ιαµάντη Παύλου του 
Ευαγγέλου και δ) Καραγιάννη Παύλου του Κων/νου. 
 
12) Την µε αρ.140/2016 /31-08-2016 Απόφαση –∆ιαπιστωτική πράξη του ∆ηµάρχου που 
αφορά στην παράταση αυτοδικαίως των συµβάσεων των α) Νικόλαου Κήττα του Βασιλείου 
β)Σάββα  Χατζηρούµπη  του Σπυρίδωνα γ) ∆ιαµάντη Παύλου του Ευαγγέλου και 
δ)Καραγιάννη Παύλου του Κων/νου, σύµφωνα µε την οποία παρατείνονται αυτοδίκαια οι 
συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως 31-12-2016. 
 
13) Τη µε αρ.221/2016  ∆ιαπιστωτική Πράξη -Απόφαση του ∆ηµάρχου Κόνιτσας που αφορά 
στην αυτοδίκαιη παράταση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου των  ως άνω αναφεροµένων 
έως 31-12-2017 ,σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του Ν. 4429/16 (ΦΕΚ 
199/Α'/21.10.2016) 
 

14)  Τα πρακτικά της 9ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού  
Συνεδρίου της 10ης Μαίου 2017,σύµφωνα µε τα οποία κρίνεται ότι είναι 
ανεπίτρεπτη η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζοµένων βάσει των άκυρων 
συµβάσεων, όπως και η καταβολή των αποδοχών τους για το µέλλον. 
 

 15) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α).  

 16 ) Τη µε αρ.19/30-6-2017  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών . 
                                                                

 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Τη  λύση της σύµβασης εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των 

παρακάτω εργαζοµένων στην υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου Κόνιτσας , από 

30-6-2017  

1) Χατζηρούµπη Σάββα  του Σπυρίδωνα, ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων 
 

   2)    Κήττα   Νικόλαου του Βασιλείου,  ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων . 
 

3)  Στέφου Γιώργου του Στεφάνου ,∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων. 
   
 

4) Παπανικολάου Γιώργου του Νικολάου, ∆Ε Μηχανοτεχνιτών. 
 

5) Νίκας Νίκου του ∆ηµήτρη, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας . 
 

 
6) Παπαχαρίση Όλγας του Παντελή, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.   
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7) ∆ιαµάντη Παύλο  του Ευαγγέλου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας . 
 

 
         8)   Καραγιάννη   Παύλου  του Κων/νου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.  
  
                                                                        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                                                              

 

                                                                     ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ζ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Αναφερόμενοι υπάλληλοι 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.Υπηρεσία Καθαριότητας 

2. Γραφείο Μισθοδοσίας 
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