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Αριθμ.Πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/46/οικ.14275 

ΠΡΟΣ :

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: «Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας προσωπικού που απασχολείται με 

δίμηνες συμβάσεις»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-16) μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 4099/2012,  
όπως νυν ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: 

«Η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου 
εφαρμόζεται από την ισχύ του ν. 4325/2015 (Α΄/47) και για τις συμβάσεις του προσωπικού 
που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η 
διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός του συνολικού διαστήματος 
δώδεκα (12) μηνών». 

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι, στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 184/Α΄/30-12-2015 και κυρώθηκε με το 
Ν. 4366/2016,  περιλαμβάνεται  και το προσωπικό που απασχολείται με δίμηνες συμβάσεις, 
εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 

Mε τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων αίρεται το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στην 
καταβολή των δεδουλευμένων του προσωπικού που απασχολείται κατά κύριο λόγο στους Ο.Τ.Α.  
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Α΄ βαθμού και θα αντιμετωπιστούν ομοιόμορφα όλες οι περιπτώσεις συμβασιούχων που 
απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας του δημοσίου τομέα . 

                                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
      ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

          ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

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 κκ Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία κκ Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
3.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία κκ Γενικών Γραμματέων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

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

webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
www.minadmin.gov.gr, στη Διαδρομή : Προκηρύξεις – Προσωπικό – Προσλήψεις ) 

mailto:webupload@ydmed.gov.gr
http://www.minadmin.gov.gr/
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