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Με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση του εργασιακού καθεστώτος και την εξειδίκευση των

προϋποθέσεων έγκρισης και κατάρτισης των συμβάσεων μίσθωσης έργου των εργαζομένων στα

ΚΕΠ, με πρόσφατη ρύθμιση και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3801/2009

(ΦΕΚ163/Α΄/4-9-2009)  προβλέπεται  ρητά  ότι  οι  ανωτέρω  συμβάσεις  έργου  δεν  εμπίπτουν

στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄) και των παραγράφων

1 και 2 καθώς και του πρώτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206

Α΄). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3801/2009 οι συμβάσεις

έργου των εργαζομένων,  στα ΚΕΠ:

 Δεν υπάγονται στην απαγόρευση των διαδοχικών συμβάσεων που καταρτίζονται

και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια

ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας.

 Δεν  ισχύει  γι’  αυτές  ο  προβλεπόμενος  μη  έγγραφος  τύπος  κατάρτισης  των

διαδοχικών συμβάσεων σε περίπτωση ανανέωσής  τους καθώς και  το  ανώτατο

όριο των τριών διαδοχικών συμβάσεων κατάρτισης και  σύναψης (παρ.3 και  4

άρθρου 5 ΠΔ164/2004).

 Δεν  ισχύει  γι’  αυτές  το  προβλεπόμενο  ανώτατο  χρονικό  όριο  ισχύος  των

διαδοχικών συμβάσεων των είκοσι τεσσάρων μηνών.
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 Δεν απαιτείται  η προηγούμενη έκδοση υπουργικής απόφασης που προβλέπεται

στο άρθρο 6 παρ.1 του Ν2527/97.

 Δεν απαιτείται βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου της οικείας

υπηρεσίας  ή νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα ότι  πρόκειται  για γνήσια

σύμβαση  έργου  που  δεν  υποκρύπτει  εξαρτημένη  εργασία  (άρθρο  6  παρ.2

2527/1997).

 Δεν απαγορεύεται ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών (άρθρο 6 παρ.3

εδάφιο α΄Ν2527/1997). 

Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Ν3801/2009 έχουν

αναδρομική  ισχύ  και  συγκεκριμένα  από  την  δημοσίευση  του  Ν3260/2004

(ΦΕΚ151/Α΄), δηλαδή από 6-8-2004. 

Κατόπιν  των ανωτέρω οι  ΟΤΑ α΄  και  β΄  βαθμού  της  Χώρας   στους  οποίους  έχουν

επιστραφεί αθεώρητα χρηματικά εντάλματα πληρωμής συμβασιούχων μίσθωσης έργου των ΚΕΠ

παρακαλούνται  να  επαναφέρουν  τα  εντάλματα  αυτά  στις  οικείες  υπηρεσίες  Επιτρόπου  του

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο αποστέλλεται η εγκύκλιός μας αυτή, παρακαλείται, να

ενημερώσει σχετικά τις κατά τόπους υπηρεσίες επιτρόπου. 

Ο Υφυπουργός   

Χρήστος Ζώης

Εσωτ. διανομή

1. Γραφείο Υφυπουργού

2. Γραφείο  Γενικού Γραμματέα ΓΓΔΔ&ΗΔ

3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας κ. Ε. Βασιλείου


