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ΘΔΜΑ: Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2019 ζηνπο ΟΣΑ
α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη ζηα ΝΠΙΓ απηώλ

Όπσο γλσξίδεηε, ην έηνο 2019 απνηειεί έηνο απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ
θαζίζηαηαη ελεξγή ε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη, κε ηελ νπνία
αλαζηέιινληαη νη πάζεο θχζεσο πξνζιήςεηο θαη ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο, θαζψο θαη νη
πξνπαξαζθεπαζηηθέο απηψλ ελέξγεηεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελφο κελφο πνπ πξνεγείηαη ησλ
εθινγψλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ αηξεηψλ νξγάλσλ.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη πξφθεηηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη θνξείο ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε ζηειερσζεί κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε
επνρηθψλ, παξνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, θαζψο
θαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ.
ην πιαίζην απηφ, νη θνξείο αξκνδηφηεηάο καο παξαθαινχληαη γηα ηελ νξζή θαη έγθαηξε
ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ ηνπο γηα ην έηνο 2019, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πεξηζηνιή ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ.
Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό έηνπο 2019 πξέπεη λα ηεξεζεί ε θαησηέξσ δηαδηθαζία αλά
θαηεγνξία αηηήκαηνο.
Α. ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΑΠΟ ΟΣΑ α’ ΚΑΙ β’ ΒΑΘΜΟΤ
Γηα ηα αηηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ηε
ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ από ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ κε θάιπςε ηεο
δαπάλεο από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο, απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1, κε ππνρξεσηηθή ζπκπιήξσζε ησλ ππνδεηγκάησλ απηνχ.
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Δηδηθά νη Πεξηθέξεηεο, ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ μερσξηζηό θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα
αίηεκα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπο ζε θηεληάηξνπο, ζην πιαίζην ηεο άκεζεο
αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ κε ζηόρν ηελ πξνάζπηζε ηεο
δεκόζηαο πγείαο θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ δσηθνύ θεθαιαίνπ.
Β. ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΑΠΟ ΝΠΙΓ ΣΧΝ ΟΣΑ α’ & β’ ΒΑΘΜΟΤ
1. Γηα ηα αηηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη
ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζηα ΝΠΙΓ ηεο απηνδηνίθεζεο κε πξνέιεπζε ησλ
πηζηώζεσλ από ηδίνπο πόξνπο, απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα
2α, κε ππνρξεσηηθή ζπκπιήξσζε ησλ ππνδεηγκάησλ απηνχ.
ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο πεξηζηνιήο ησλ δαπαλώλ θαη πξνθεηκέλνπ ν αξηζκόο ησλ
εγθξίζεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο λα παξακείλεη

ζηα ίδηα επίπεδα, παξαθαινύληαη νη

θνξείο ζην ππνβιεζέλ αίηεκά ηνπο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ αληίζηνηρσλ
εγθξίζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο.
Όζνλ αθνξά ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο κε εηδηθφ ζθνπφ ηε
ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνχ ή ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, επηζεκαίλεηαη φηη κε ην άξζξν 18 ηνπ λ.
4483/2017 θαηαξγήζεθε ε αλαζηνιή πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Δπνκέλσο, νη θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα θαη γηα ην πξνζσπηθφ
απηφ.
2. Γηα ηελ πξφζιεςε Γηεπζπληώλ ζε Γεκνηηθέο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο θαζψο θαη γηα ηηο
Γεκνηηθέο Α.Δ. ηζρχνπλ αληίζηνηρα ηα άξζξα 254 έσο 258 θαη 265 έσο 266 ηνπ λ. 3463/2006
(Γεκνηηθφο Κψδηθαο).
Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα ηελ πξφζιεςε δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απφ ηα ΝΠΙΓ αξκνδηφηεηάο καο, πνπ
πξνζιακβάλνληαη επί ζεηεία κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, απαηηείηαη
έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 33/2006 φπσο ηζρχεη.
Γηα λα είλαη δπλαηή ε ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ απηψλ, ζα πξέπεη ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ
Πξνζσπηθνχ/Τπεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο λα πξνβιέπεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο
δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο επί ζεηεία, θαζψο θαη λα νξίδεηαη ε δηάξθεηα απηήο (π.ρ. ίζε κε ηε
δεκνηηθή πεξίνδν).
Δηδηθά γηα ηελ πξόζιεςε Γεληθώλ Γηεπζπληώλ ζε ΓΔΤΑ επί ζεηεία κε δηάξθεηα ηεζζάξσλ
εηώλ κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα κηα θνξά ηζρχεη ην άξζξν 348 παξ. 2 ηνπ λ. 4512/2018 (ΦΔΚ
5 Α /17-1-2018), (ζρεηηθή ε αξηζ. πξση.24006/30-5-2018 εγθχθιηφο καο, ΑΓΑ:6ΘΗΑ465ΥΘ7-ΤΣΩ).
(Παξάξηεκα 2β, κε ππνρξεσηηθή ζπκπιήξσζε ησλ ππνδεηγκάησλ απηνχ).
Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο πξόζιεςεο απαηηείηαη ππνρξεσηηθά εηζήγεζε γηα ηελ
αηηηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ ηεο ππεξεζίαο από ηνλ Ο.Σ.Α. ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε
(άξζξν 3 παξ. 2 ηεο ΠΤ 33/06 όπσο ηζρύεη).
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Γ. ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (άξζξν 107 ηνπ λ.4483/2017 ΦΔΚ 107/Α/2017)
Γηα ηα αηηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ
αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ζε ΟΣΑ α’ βαζκνύ θαη ΝΠΙΓ απηώλ, απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα 3α θαη 3β, κε ππνρξεσηηθή ζπκπιήξσζε ησλ ππνδεηγκάησλ.

εκεηώλεηαη όηη γηα λα ραξαθηεξίδνληαη νη πξνζιήςεηο σο «αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα»
πξέπεη από ηε βεβαίσζε πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ ηνπ θνξέα λα πξνθύπηεη όηη ε δαπάλε
θαιύπηεηαη από αληαπνδνηηθά ηέιε θαη έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ θνξέα,
ζηνπο θσδηθνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα έζνδα ησλ δήκσλ απφ ηα θνηκεηήξηα είλαη «δηθαηψκαηα ή ηέιε επηβαιιφκελα
πξνο θάιπςε ελ κέξεη ή ελ φισ ησλ δαπαλψλ ηεο ζπληεξήζεσο θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο απηψλ».
Απφ ηε δηάηαμε απηή δελ ζπλάγεηαη φηη ηα έζνδα ησλ δήκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία
ησλ θνηκεηεξίσλ ηνπο έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα, θαη επνκέλσο ε ππεξεζία ηνπ δήκνπ πνπ
δηαρεηξίδεηαη ηα θνηκεηήξηα ηνπο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «αληαπνδνηηθή ππεξεζία».
Αηηήκαηα γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θνηκεηεξίσλ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κε θάιπςε ηεο δαπάλεο
απφ ινηπέο αληηθαηαβνιέο, φπσο αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Γ.
Γ. ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟ ΣΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΣΙΣΙΜΟΤ θαη ινηπώλ αληηθαηαβνιώλ (άξζξν 107 ηνπ
λ.4483/2017 ΦΔΚ 107/Α/2017)

Γηα ηα αηηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ηε
ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο ππό ηε κνξθή αληηηίκνπ ζε
ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ θαη ΝΠΙΓ απηώλ, απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηα
Παξαξηήκαηα 4α θαη 4β, κε ππνρξεσηηθή ζπκπιήξσζε ησλ ππνδεηγκάησλ απηψλ.
Δπηζεκαίλνπκε φηη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 4483/2017, πξνβιέθζεθε φηη ην θφζηνο
κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ παξέρεη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο δελ απαηηείηαη λα θαιχπηεηαη εμ
νινθιήξνπ απφ ην θαηαβαιιφκελν απφ ηνπο πνιίηεο αληίηηκν, αιιά αξθεί λα θαιχπηεηαη ζε πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) απφ ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ ζηηο πνιηηηζηηθέο θαη
αζιεηηθέο δνκέο (δεκνηηθά σδεία, εηθαζηηθά εξγαζηήξηα, δεκνηηθά γπκλαζηήξηα, θνιπκβεηήξηα
θ.ιπ.), ελψ ην ινηπφ πνζφ ζα θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα.
Γηα ηηο ινηπέο ππεξεζίεο πνπ αζθνχλ νη θνξείο (δεκνηηθά αλαςπθηήξηα, εθκεηάιιεπζε παξαιηψλ,
δεκνηηθά ζηλεκά, παηδηθνί – βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί θιπ) εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε θάιπςε ηεο
δαπάλεο ζην 100%.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, αηηήκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θνηκεηεξίσλ ηα νπνία πιένλ ζα
ππνβάιινληαη κε ηε κνξθή ινηπψλ αληηθαηαβνιψλ αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
νκνίσο γηα ην αληίηηκν.
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ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΧΝ
Σα αηηήκαηα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα ππνδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα
παξαξηήκαηα, ζπκπιεξσκέλα. Σνλίδνπκε φηη αηηήκαηα κε νηθνλνκηθέο βεβαηψζεηο πνπ αλαγξάθνπλ
«κε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ» δελ ζα πξνσζνχληαη.
ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
ΤΜΒΑΔΙ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ΔΚΣΟ ΠΛΑΙΙΟΤ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ
Με ην άξζξν 2 ηεο απφ 31-12-2012 (256 Α) Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε κε ην
άξζξν πξψην ηνπ λ.4147/2013, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ θαη ηα ΝΠΙΓ απηψλ λα
ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ αθφκα θαη εηδηθνηήησλ αληίζηνηρσλ κε εθείλεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνπο Οξγαληζκνχο ή ζηνπο Καλνληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπο, γηα φζν ρξφλν
ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα λα θαιχςνπλ
άκεζα ηηο αλάγθεο ηνπο.
Με ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, κεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2527/1997,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3812/2009 (βεβαίσζε ηνπ
ΑΔΠ), πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Η βεβαίσζε (ηνπ ΑΔΠ) εθδίδεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ θνξέα ζην νπνίν θαζνξίδεηαη απαξαηηήησο
ην έξγν πνπ ζα εθηειεζηεί, ν αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ην εθηειέζνπλ θαη νη εηδηθφηεηεο
απηψλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νιηθή ή ηκεκαηηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαη ν
ηφπνο εθηέιεζεο απηνχ. ην αίηεκα πεξηιακβάλεηαη θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία όηη ην έξγν
δελ αλάγεηαη ζηνλ θύθιν ησλ ζπλήζσλ θαζεθόλησλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ νηθείνπ θνξέα
θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί ηνύην από απηνύο.
ΑΝΑΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ Δ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Γηα ηελ άκεζε θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο ζπκβαζηνχρσλ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, ζχκθσλα θαη κε ην Α.Π.
15017/7-10-2013 έγγξαθν ηνπ ΑΔΠ, αλαπιήξσζεο ηνπ απνρσξνχληνο πξνζσπηθνχ κε ηελ
πξφζιεςε ηνπ ακέζσο επφκελνπ ζηε ζεηξά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο πνπ είραλ εθδνζεί γηα ην ζθνπφ
απηφ. εκεηψλνπκε φηη ε δπλαηφηεηα απηή δίλεηαη ζε πεξίπησζε ελεξγψλ ζπκβάζεσλ θαη φρη
ζπκβάζεσλ πνπ δηαθφπεθαλ θαηά ην παξειζφλ.

Η δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην σο άλσ έγγξαθν ηνπ Α..Δ.Π., παξέρεηαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξφζιεςε έγηλε θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
Ν. 2190/1994, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο πνπ παξακέλεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηνπ επξσπατθφ (δει.
νη δαπάλεο γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ θαιχπηνληαη, έζησ ηκεκαηηθά, απφ επξσπατθή
ζπγρξεκαηνδφηεζε) θαη δηαηεξείηαη σο έρεη, ρσξίο νπζηψδε ηξνπνπνίεζε – κεηαβνιή ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ παξειζφλησλ εηψλ θαη ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ. Γηα ηα
αλσηέξσ ζέκαηα απνθαίλεηαη ε αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ πινπνηνχκελνπ επξσπατθνχ
πξνγξάκκαηνο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ»
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ.4583/2018 πξνβιέθζεθε ε έληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Βνήζεηα ζην πίηη» ζε νξγαληθέο κνλάδεο ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ θαη ε ζηειέρσζή ηνπο κε κφληκν
πξνζσπηθφ, κέζσ ηεο έθδνζεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο.
ην πιαίζην απηφ, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 91 νξίδεηαη φηη, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ησλ
νξηζηηθψλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πξνθήξπμε, νη ππεξεζίεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα παξέρνληαη απφ ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ παξαηάζεθαλ κε ην άξζξν 153 ηνπ λ.4483/2017.
Με ηε δεκνζίεπζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ, νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ιχνληαη απηνδηθαίσο θαη
αδεκίσο γηα ηνπο νηθείνπο ΟΣΑ ή λνκηθά πξφζσπα απηψλ.
ΔΓΚΡΙΣΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΤ 33/2006
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.4554/18-7-2018 (ΦΔΚ130Α) ηέζεθε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία
δψδεθα (12) κελψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΠΤ 33/06.

ΔΞΑΙΡΔΔΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΡΟΛΗΦΔΧΝ
1. Αξρηθή πξόζιεςε θαη αλαλεώζεηο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ
ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ (άξζξν 14 λ. 4403/16 θαη άξζξν 72 ηνπ
λ. 4342/15 αληίζηνηρα).
2. πκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξάμεσλ
(άξζξν 30 λ. 4314/2014 φπσο ηζρχεη).
Πιένλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 52 παξ. 2 ηνπ λ. 4554/2018 (ΦΔΚ 130/Α/18-72018), νη θνξείο δελ ππνρξενύληαη λα ελεκεξψλνπλ γηα θάζε πξαγκαηνπνηνχκελε πξφζιεςε ή
αλαλέσζε/παξάηαζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006, φπσο ηζρχεη, θαη ηε Γ/λζε
Πξνγξακκαηηζκνχ

θαη

Αλάπηπμεο

Αλζξψπηλνπ

Γπλακηθνχ

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Γηνηθεηηθήο

Αλαζπγθξφηεζεο.
Δπίζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ λ. 4325/2015 θαη ζην λ.3861/2010 νη αλσηέξσ
ζπκβάζεηο αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζην Πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ».
3. Δπνρηθό πξνζσπηθό γηα ηελ ππξαζθάιεηα, ηηο θαηαζθελώζεηο θαη ηε λαπαγνζσζηηθή
θάιπςε ησλ αθηώλ (άξζξν 116 λ.4547/18 - ΦΔΚ/102 Α/12-6-18) Η πξφζιεςε πξνζσπηθνχ πνπ
απαζρνιείηαη ζηελ ππξαζθάιεηα θαη ηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηψλ γίλεηαη κε ζχκβαζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο ζε
ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα κελψλ, ελψ γηα ηηο δεκνηηθέο θαηαζθελώζεηο ε απαζρφιεζε δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο.
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4. Πξνζσπηθό γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ (άξζξν 41 λ. 4325/15)
5. Γηαηξνί εξγαζίαο θαη ηερληθνί αζθαιείαο (άξζξν 27 λ. 4304/14)
6. Πξόγξακκα «Άζιεζε γηα Όινπο» (άξζξν 29 λ. 4151/13)
7. Πξόζιεςε πδξνλνκέσλ ζηηο Γ.Δ.Τ.Α.
Με ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 4483/2017 επεθηάζεθε θαη ζηηο ΓΔΤΑ ν
ηξφπνο πξφζιεςεο ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο, ν νπνίνο ήδε εθαξκφδεηαη απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο
ΟΣΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 211 ηνπ ΚΚΓΚΤ, φπνπ δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ
60Α΄) ή άιινπ νξγάλνπ, νχηε ε ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λ.2190/1994, φπσο
ηζρχεη θαη εθαξκφδνληαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ απφ 28.3/15.4.1957 β.δ/ηνο «Πεξί ηεο αζηπλνκίαο
επί ησλ Αξδεπηηθψλ Τδάησλ» (ΦΔΚ 280 Α).
8. Αλαπιήξσζε κνλαδηθνύ ζηνλ θιάδν ηνπ ππαιιήινπ
Με ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 4483/2017, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο
ΟΣΑ α΄ βαζκνχ, λα πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο
ηαθηηθνχ κνλαδηθνχ ζηνλ θιάδν ηνπ ππαιιήινπ, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο απνπζηάδεη ιφγσ
θπήζεσο, ηνθεηνχ θαη κεηξφηεηαο, αξγίαο ή δηαζεζηκφηεηαο, κε ζθνπφ λα θαιπθζεί ε αλάγθε γηα φιν
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απνπζίαο. Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, δελ απαηηείηαη
έγθξηζε ηεο επηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 φπσο ηζρχεη, νχηε ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ λ. 2190/1994.
9. Έθηαθην πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ κε απηεπηζηαζία
Με ην άξζξν 89 ηνπ λ. 4483/2017, επαλήιζαλ ζε ηζρχ νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Κψδηθα
Γεκνηηθψλ & Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ.
10. ρνιηθέο θαζαξίζηξηεο
Με ην άξζξν 115 ηνπ λ. 4547/18 - ΦΔΚ/102 Α/12-6-18, θαζαξηζκφο ζρνιηθψλ θηηξίσλ κε ζπκβάζεηο
κίζζσζεο έξγνπ ζε πεξηπηψζεηο αλεπάξθεηαο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηαξηίδνληαη εληαία γηα ηα
δηδαθηηθά έηε 2018-2019 θαη 2019-2020.
Χο εθ ηνύηνπ γηα ηα αηηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ εμαηξέζεηο δελ απαηηείηαη
έγθξηζε ηεο ΠΤ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηελ Τπεξεζία καο.
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΧΝ
Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ησλ εγθξίζεσλ, γηα ηα αηηήκαηα ηεο πεξίπησζεο Γ2 θαη Γ4
(παξάξηεκα ΜΔ ΑΔΠ), αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ ππνβάιινληαη ζην
ΑΔΠ, ε απνζηνιή ηνπο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο 15-2-2019.
Αληίζηνηρα, ηα αηηήκαηα ηεο πεξίπησζεο Α θαη B (παξάξηεκα ΙΓΟΥ ΤΠΔ), ζα πξέπεη λα έρνπλ
πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία καο έσο 28-2-2019, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ην απαξαίηεην ρξνληθφ
πεξηζψξην γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο.
Σα αηηήκαηα φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην, ζα πξέπεη λα
απνζηαινχλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε εληαίν
αξρείν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε info@ypes.gr
Σελ παξνχζα Δγθχθιην θαη ηα Παξαξηήκαηα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα αλά πεξίπησζε γηα ην
πξνζσπηθφ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζα ηα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ καο, ζηε δηαδξνκή:
www.ypes.gr/Δγθχθιηνη-Απνθάζεηο.
Σα Παξαξηήκαηα Γ1, Γ2 θαη Γ4 κε ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο βεβαηψζεηο θαζψο θαη ηα ππνδείγκαηα,
αλά πεξίπησζε, εηζεγεηηθψλ εθζέζεσλ ησλ πληνληζηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηηο
ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr)ζηε δηαδξνκή:
ΦΟΡΔΙ>ΔΝΣΤΠΑ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ>ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΦΟΡΔΩΝ>ΜΙΘ. ΔΡΓΟΤ ΜΔ.
Παξαθαινχκε φπσο νη πληνληζηέο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ δηαβηβάδνπλ άκεζα θάζε
πιήξεο αίηεκα απφ φινπο ηνπο θνξείο επνπηείαο ηνπο (φρη ζπγθεληξσηηθά) πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη
ζηαδηαθά ε επεμεξγαζία θαη ε θαηαρψξεζή ηνπο γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε ζπληφκεπζε ηεο
δηαδηθαζίαο πξνο φθεινο ησλ θνξέσλ.
Παξαθαινχληαη νη θνξείο λα αλαγξάθνπλ ζην αίηεκα ηνπο νξζά ηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε,
επηθαηξνπνηεκέλε, δεδνκέλνπ φηη πιένλ νη αλαθνηλψζεηο ησλ εγθξίζεσλ ζα απνζηέιινληαη κόλν
ειεθηξνληθά.
Σν Τπνπξγείν καο παξακέλεη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε θαη πιεξνθνξία.

Κνηλνπνίεζε:
1. ΑΔΠ
2. Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο/ Βαζ. νθίαο 15
3. Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο/Γλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο
4. ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
5. Διεγθηηθφ πλέδξην
6. ΚΔΓΔ
7. ΔΝΠΔ
8. ΠΟΔ – ΟΣΑ
9. ΠΟΠ – ΟΣΑ

Ο Τπνπξγφο

Αιέμαλδξνο Υαξίηζεο
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