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Αριθμ. Πρωτ.:

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/38 /οικ. 14652

ΠΡΟΣ :

Όπως πίνακας αποδεκτών

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: «Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας βάσει  του άρθρου 49 του ν.4325/2015 

»

Σας ενημερώνουμε ότι στο  ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015 δημοσιεύθηκε ο ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.».

Ειδικότερα με  το άρθρο 49 του νόμου 4325/2015 προβλέφθηκε 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., 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.

Ενόψει ερωτημάτων που τίθενται σε σχέση με το εάν η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τις 
περιπτώσεις ατομικών συμβάσεων που έχουν λήξει πριν από την δημοσίευση του νόμου, 
διευκρινίζονται τα εξής: 

 Σύμφωνα και με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 103, οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
του δημοσίου πρέπει να καλύπτονται από  προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου και όχι ορισμένου 
χρόνου. Προκειμένου να προσδιορισθούν ακριβώς οι ανάγκες του δημοσίου για προσωπικό 
καθαριότητας που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και να μελετηθεί, ενόψει και των διαθέσιμων 
πόρων, η καλύτερη μόνιμη λύση του θέματος,  έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο μας η σχετική 
βουλευτική τροπολογία, της οποίας σκοπός είναι να ρυθμίσει προσωρινά την κατάσταση στον τομέα 
καθαριότητας των δημοσίων υπηρεσιών, με την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων ή την 
επανασύναψη όσων έχουν λήξει πρόσφατα. 
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Ενόψει των ανωτέρω, είναι σαφές και ρητά προβλέπεται ότι, είναι δυνατή η επανασύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με το προσωπικό του οποίου όμοια συμβάσεις έχουν πρόσφατα λήξει  και 
μέχρι το τέλος του έτους.  Εξυπακούεται ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η σύναψη ατομικών 
συμβάσεων καθαρισμού με βάση άλλες, ισχύουσες διατάξεις, ιδίως σε χώρους, όπως η εκπαίδευση, 
όπου ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ακολουθεί την διάρκεια του σχολικού έτους. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
      ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

                    ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
  1. Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες 

-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
-Δ/νσεις εποπτείας Νομικών Προσώπων
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της 
εποπτείας τους)
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν 
την παρούσα στους ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά 
πρόσωπα αυτών)
3. Ανεξάρτητες Αρχές
Δ/νσεις  Διοικητικού

ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

1. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
2. Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Γενικών Γραμματέων
4. ΑΔΕΔΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

1. Γραφείο κ.Υπουργού 
2. Γραφείο κ.Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 
5. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 
6. Δ/νση Διοικητικού
7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) 
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