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Θέµα: ∆ιευκρινίσεις ως ̟ρος το ̟εδίο εφαρµογής της διάταξης του άρθρου
63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31.10.2016).
Κατό̟ιν υ̟οβολής, α̟ό υ̟ηρεσίες Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, αιτηµάτων
̟αροχής διευκρινίσεων αναφορικά µε το εάν το ̟εδίο εφαρµογής του άρθρου
63 του ν. 4430/2016 καταλαµβάνει ρυθµιστικά και ̟ερι̟τώσεις ατοµικών
συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι ο̟οίες ̟αρατάθηκαν νοµοθετικά
µε τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, ̟αρέχονται για τους φορείς
αρµοδιότητας µας ,οι ακόλουθες διευκρινίσεις :
Με τη διάταξη της ̟αρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 ̟αρασχέθηκε η
δυνατότητα στις υ̟ηρεσίες του εν στενή εννοία δηµοσίου τοµέα (υ̟ηρεσίες
των Υ̟ουργείων), καθώς και στα νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆)
και τα νοµικά ̟ρόσω̟α ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ∆) ̟ου ε̟ο̟τεύονται α̟ό τα
Υ̟ουργεία, να συνά̟τουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου σε συγκεκριµένους και ̟εριοριστικά αναφερόµενους
τοµείς ̟αροχής υ̟ηρεσιών (καθαριότητα των κτηρίων ευθύνης τους και του
̟εριβάλλοντα χώρου αυτών, εστίαση, σίτιση και φύλαξη) και υ̟ό
συγκεκριµένες ̟ροϋ̟οθέσεις (µη ε̟άρκεια υ̟ηρετούντος ̟ροσω̟ικού και
συνδροµή α̟ρόβλε̟των και ε̟ειγουσών ̟εριστάσεων).

Α̟ό τη γραµµατική διατύ̟ωση της εν θέµατι διάταξης, αλλά και α̟ό τη
συνολική ratio της ρύθµισης ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια ότι σκο̟ός αυτής ήταν η
̟ρόβλεψη της δυνατότητας σύναψης νέων ατοµικών συµβάσεων εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στις ̟εριοριστικά αναφερόµενες
̟ερι̟τώσεις νοµικών ̟ροσώ̟ων του δηµοσίου τοµέα, στους συγκεκριµένους
τοµείς ̟αροχής υ̟ηρεσιών και υ̟ό τις συγκεκριµένες ̟ροϋ̟οθέσεις, ̟ου
τίθενται α̟ό το κείµενο της ρύθµισης. Ευνόητο είναι ότι και ο καθορισµός του
ανώτατου χρονικού ορίου των συµβάσεων αυτών, δια της ̟αρ. 2 του ίδιου
άρθρου (63 του ν. 4430/2016), αφορά τις συγκεκριµένες αυτές συµβάσεις ̟ου
συνά̟τονται κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρ. 1.
Α̟ό τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι, τόσο η θέση των όρων και
̟ροϋ̟οθέσεων σύναψης νέων συµβάσεων α̟ό την ̟αρ. 1 του άρθρου 63 του
ν. 4430/2016 όσο και ο καθορισµός της ανώτατης χρονικής διάρκειας αυτών
δια της ̟αρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν καταλαµβάνουν ρυθµιστικά τις ατοµικές
συµβάσεις εργασίας οι ο̟οίες ̟αρατάθηκαν εκ του νόµου, δυνάµει της
διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4429/20116, καθόσον:
α) Η τελευταία αυτή ρύθµιση (ά. 15 του ν. 4429/2016) αφορά ισχύουσες, κατά
τη θέση σε ισχύ της διάταξης (ήτοι σε χρόνο ̟ρογενέστερο της θέσης σε ισχύ
του ν. 4430/2016) συµβάσεις, καθώς και συµβάσεις οι ο̟οίες είχαν λήξει µέχρι
και ενενήντα ηµέρες ̟ριν την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, οι ο̟οίες και
̟αρατάθηκαν νοµοθετικά µε τη ρύθµιση. Ε̟οµένως, δεν είναι δυνατόν οι
συµβάσεις αυτές να καταληφθούν ρυθµιστικά α̟ό το ά. 63 του ν. 4430/2016
(άρα και α̟ό τους χρονικούς ̟εριορισµούς της ̟αρ. 2 του άρθρου αυτού), οι
διατάξεις του ο̟οίου αφορούν, κατά τα ανωτέρω, νέες συµβάσεις.
β) Ό̟ως ρητά αναφέρεται στο γράµµα του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, η
διάταξη αυτή δεν καταλαµβάνει και συµβάσεις οι ο̟οίες συνήφθησαν για την
αντιµετώ̟ιση κατε̟ειγουσών αναγκών, ενώ αντίθετα το ̟εδίο εφαρµογής του
άρθρου 63 του ν. 4430/2016 αφορά ακριβώς συµβάσεις ̟ου συνά̟τονται για
την αντιµετώ̟ιση α̟ρόβλε̟των και ε̟ειγουσών ̟εριστάσεων, και

γ) Το ̟εδίο εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4429/2016
καταλαµβάνει, σύµφωνα µε τη ρητή γραµµατική του διατύ̟ωση, και
συµβάσεις ̟ου έχουν συναφθεί α̟ό Ο.Τ.Α. και α̟ό τις ̟άσης φύσεως
υ̟ηρεσίες αυτών ̟ου είναι αρµόδιες για την καθαριότητα, ενώ το άρθρο 63
του ν. 4430/2016 αφορά µόνον, ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, υ̟ηρεσίες Υ̟ουργείων
και νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου ε̟ο̟τεύονται α̟ό Υ̟ουργεία.
Ενόψει των ανωτέρω διευκρινίζουµε ότι το ̟εδίο εφαρµογής του ά. 63 του ν.
4430/2016 και οι χρονικοί ̟εριορισµοί ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 2 αυτού,
δεν καταλαµβάνουν συµβάσεις οι ο̟οίες ̟αρατάθηκαν νοµοθετικά, δυνάµει
του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 .Προς τούτο ̟αρακαλούµε για την
ενηµέρωσή των φορέων χωρικής αρµοδιότητας σας σχετικά µε τα οριζόµενα
στον ̟αρόν

έγγραφο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Βασ. Σοφίας 15, 106 74, ΑΘΗΝΑ
2. ΕΝΠΕ
3. ΑΣΕΠ
4. Ελεγκτικό Συνέδριο
5. ΚΕ∆Ε
6. Οµοσ̟ονδία Συλλόγων Υ̟αλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας
e– mail : osyape@otenet.gr
7. ΠΟΕ - ΟΤΑ
8. ΠΟΠ - ΟΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.

Γραφείο Υ̟ουργού

2.

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα

3.

Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας Α̟οκέντρωσης & Το̟ικής Αυτοδιοίκησης

4.

∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

(µε την ̟αράκληση να αναρτήσει την ̟αρούσα µετά των συνηµµένων της στο δικτυακό
τό̟ο του Υ̟ουργείου στην ενότητα Εγκύκλιοι-Α̟οφάσεις).
5. ∆/νση Προσω̟ικού Το̟. Αυτοδιοίκησης
- Τµήµα Προσω̟ικού Ιδιωτικού ∆ικαίου
- Τµήµα Παρακολούθησης & Ε̟εξεργασίας Στοιχείων Προσω̟ικού Τ.Α.

