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Θέμα:  Ειδικά θέματα που αφορούν τα ΚΕΠ μετά τις  ρυθμίσεις του νόμου

3812/2009  (  ΦΕΚ 234/  Α)  «Αναμόρφωση συστήματος  προσλήψεων στο  δημόσιο

τομέα και άλλες διατάξεις»

Με βάση ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν από τα ΚΕΠ αναφορικά με την

εφαρμογή  των  διατάξεων  του  νόμου  3812/2009  (  ΦΕΚ  234/  Α)  «Αναμόρφωση

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», διευκρινίζουμε τα

ακόλουθα: 

mailto:d.arios@kep.gov.gr


1. Από  το  συνδυασμό  των  διατάξεων  της  παρ.  1  του  άρθρου  15  του  Ν.

3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄), που προβλέπουν ότι για τις ανάγκες των ΚΕΠ επιτρέπεται

η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε συνδυασμό και

με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), που προβλέπουν

ότι για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού απαραίτητη

προϋπόθεση είναι ο καθορισμός του αριθμού τους από τους οικείους οργανισμούς

εσωτερικής  υπηρεσίας,  και  δεδομένου  ότι  η  εργασία  την  οποία  παρέχουν  οι

εργαζόμενοι στα ΚΕΠ δεν είναι η προβλεπόμενη από την παρ. 1 περ. 2α του άρθρου

10 του Ν. 3812/2009 διοικητική διαδικασία,  αλλά πρόκειται  για μεικτή διαδικασία,

επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων  μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών

των ΚΕΠ.

2.  Η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγματοποιείται από τον οικείο φορέα

με βάση τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α)

όπως ισχύουν. Είναι προφανές, ότι η ανακοίνωση για τη σύναψη των συμβάσεων

αυτών,  οι  πίνακες  κατάταξης  των υποψηφίων  και  οι  ενστάσεις  που ενδέχεται  να

υποβληθούν υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ. Αυτό σημαίνει  ότι θα

αποσταλούν στο ΑΣΕΠ για έλεγχο η ανακοίνωση  καθώς και ο πίνακας κατάταξης των

υποψηφίων με τις τυχόν υπάρχουσες ενστάσεις. 

3. Για  τη  σύναψη  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  στα  ΚΕΠ  δεν  απαιτείται  η

προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του νόμου 3812/2009

βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου. Και τούτο επειδή στην

περίπτωση των ΚΕΠ ισχύουν οι ειδικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.

3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄) με τις οποίες προβλέπεται ότι δεν απαιτείται η 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. (Σχετική η εγκύκλιος  ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/241/22509/14-

9-2009).

Διευκρινίζεται ότι  η κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω συμβάσεων θα γίνεται

από τις  πιστώσεις που εγγράφονται  στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / ΓΓΔΔ&ΗΔ, στους ΚΑΕ



2228 (Ε.Φ.07-120 ) «Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄ βαθμού για δαπάνες ΚΕΠ» και  2277 (και

ΕΦ 07-110)  «Επιχορήγηση ΝΑ για δαπάνες ΚΕΠ».

Σημειώνεται ακόμη ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 1 περ. β΄ του

άρθρου  10  του  Ν.  3812/2009  δεν  επιτρέπεται  η  κατάρτιση  συμβάσεων

μίσθωσης  έργου  εφόσον  από  τις  διατάξεις  του  οικείου  οργανισμού  ή

κανονισμού  ή  οργανισμού  εσωτερικής  υπηρεσίας  των  ΟΤΑ  α΄  βαθμού

προβλέπονται  οργανικές θέσεις  ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις

οποίες  προτείνεται  η  κατάρτιση  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  με  φυσικά

πρόσωπα.

Επομένως,  στα  ΚΕΠ  στα  οποία  έχουν  συσταθεί  σύμφωνα  με  την

ισχύουσα νομοθεσία μόνιμες θέσεις του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών δεν είναι επιτρεπτή η κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3812/2009,

είναι  δυνατό  με  απόφαση  του  υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και

Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ύστερα  από  πρόταση  του  ΑΣΕΠ  να  ορίζεται  κατά

περίπτωση, μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περ. β της παρ. 1 του

άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου από την ημερομηνία δημοσίευσής του και πάντως σε

καμία περίπτωση μετά τις 31-12-2011. Προκειμένου να κριθεί σε ποιες περιπτώσεις

είναι απαραίτητη η έκδοση τέτοιας απόφασης πρέπει ο κάθε ΟΤΑ να απευθυνθεί στην

αρμόδια  Διεύθυνση  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  των  ΚΕΠ  του  Υπουργείου

Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  της  Γενικής

Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Για την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.

3812/2009 παράταση των συμβάσεων που έληξαν το Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2009 ή

λήγουν τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο 2010, δεν απαιτείται  εγκριτική απόφαση της

τριμελούς επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του

Ν. 3260 / 2004 (ΦΕΚ 151 / Α΄/6.8.2004).

Είναι  προφανές  ότι  μετά  τη  δημοσίευση  του  νόμου  στις  28-12-2009  δεν

δικαιολογείται η παραμονή συμβασιούχων μίσθωσης έργου, εφόσον δεν πληρούνται

οι  προϋποθέσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  14  του  Ν.  3812/2009,  δηλαδή  στις



περιπτώσεις  που ο  αριθμός  των  εργαζόμενων με  σύμβαση μίσθωσης  έργου είναι

μικρότερος ή ίσος με το 50%, του αριθμού που προκύπτει από το άθροισμα του

αριθμού των υπηρετούντων σ’ αυτά συμβασιούχων μίσθωσης έργου και του αριθμού

των μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. 

Υπενθυμίζεται  ότι  σύμφωνα με την εγκύκλιο με  αριθμ.  77296/30-12-2009 της

Διεύθυνσης  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  ΟΤΑ  στις  περιπτώσεις  παράτασης  των

συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  μέχρι  30-4-2010,  για  τις  οποίες   πληρούνται  οι

προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3812/2009, απαιτείται  η έκδοση

αποφάσεων των οικείων συμβουλίων (Νομαρχιακού, Δημοτικού, Κοινοτικού), με τις

οποίες  θα  πιστοποιείται  η  προϋπόθεση  του  νόμου  και  η  αποστολή  τους  στην

υπηρεσία  μας.  Σε  περίπτωση  που  οι  αποφάσεις  αυτές  έχουν  ήδη  αποσταλεί  στη

Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους. 

5. Τέλος σημειώνεται  ότι  τα υποβληθέντα αιτήματα από τους ΟΤΑ α΄ και  β΄

βαθμού  για  τον  προγραμματισμό  προσλήψεων  στα  οικεία  ΚΕΠ σύμφωνα  με  την

εγκύκλιο ΔΙΠΠ/Φ.2./20/οικ.31336/21-12-2009, θα θεωρηθεί ότι αφορούν τη σύναψη

συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1.Γραφείο κ. Υπουργού.

2.Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως.

3.Γραφείο κας Γενικής Διευθυντρίας Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών

      


