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Θέμα: Εφαρμογή του Ν. 3812/2009.
Σχετ.: Η αρίθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20.1.2010 εγκύκλιός μας.

Ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 10 και 14 του Ν.3812/2009

όπως  διευκρινίζονται  με  την  αρίθμ.  ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20.1.2010  εγκύκλιο  της

Υπηρεσίας μας και με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ

σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

  

1. Στην  ιστοσελίδα  της  Υπηρεσίας  μας  (www  .  dolkep  .  gov  .  gr)  έχει  καταχωρηθεί

ανά  ΚΕΠ,  βάσει  στοιχείων  του  μητρώου  προσωπικού  που  τηρούνται,  ο

αριθμός των συμβάσεων μίσθωσης έργου που παρατείνονται  σε εφαρμογή

των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του ανωτέρω Νόμου. Παρακαλούμε

για την ηλεκτρονική επιβεβαίωση, στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, της ορθότητας

της  καταχώρησης  αυτής  μέχρι  το  μεσημέρι  (ώρα  12:00)  της  Παρασκευής

30.1.2010 προκειμένου να εκδοθεί άμεσα από την Υπηρεσία μας η σχετική

Υπουργική Απόφαση.
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2. Αντίστοιχα,  και  σε  εφαρμογή  της  διάταξης  της  παρ.  2  του  άρθρου 14 του

Νόμου 3812/2009, υφίστανται 85 συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 60 ΚΕΠ που

δεν παρατείνονται μέχρι την 30-4-2010, καθώς 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. Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας

μας  έχει  καταχωρηθεί  ανά  ΚΕΠ  και  ο  αριθμός,  των  συμβάσεων  που  δεν

παρατείνονται.  Παρακαλούμε,  για  την  επιβεβαίωσή  τους  εντός  της

προαναφερθείσας προθεσμίας.

3. Επίσης, μετά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2009 – Φεβρουαρίου 2010,  για

το οποίο η λήξη ή η παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου ρυθμίζεται

ως ανωτέρω από τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.

3812/2009, υφίστανται συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ΚΕΠ οι οποίες λήγουν

από την 1η Μαρτίου 2010 και μετά.

Τα ΚΕΠ αυτά είτε :

- στελεχώνονται  μόνο με συμβασιούχους μίσθωσης έργου, διότι δεν έχουν

συσταθεί θέσεις του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, ή έχουν

συσταθεί  θέσεις  αλλά δεν  έχουν προκηρυχθεί  και  επομένως  δεν  έχουν

καλυφθεί  από  μονίμους  υπαλλήλους  του  κλάδου  Διεκπεραίωσης

Υποθέσεων Πολιτών,

- στελεχώνονται  με  μονίμους  υπαλλήλους  του  κλάδου  Διεκπεραίωσης

Υποθέσεων Πολιτών και συμβασιούχους μίσθωσης έργου, εφόσον τα ΚΕΠ

δεν έχουν ολοκληρώσει τη στελέχωσή τους ή οι συμβασιούχοι μίσθωσης

έργου καλύπτουν ανάγκες στελέχωσης των ΚΕΠ, επειδή απουσιάζουν οι

μόνιμοι υπάλλήλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών λόγω

ειδικών μακροχρόνιων αδειών όπως οι άδειες κύησης και λοχείας.

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  ορισμένα  ΚΕΠ  δεν  θα  μπορούν  να

λειτουργήσουν λόγω έλλειψης προσωπικού και κυρίως στις περιπτώσεις που

υπηρετούν αποκλειστικά και μόνο εργαζόμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου



και  τις  περιπτώσεις  κωλύματος  παρουσίας  των  μονίμων  υπαλλήλων  του

κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ( λχ μακροχρόνια απουσία λόγω

ειδικών αδειών). 

Είναι αυτονόητο ότι, για την αντιμετώπιση των ανωτέρω περιπτώσεων πρέπει

να  έχει  ληφθεί  μέριμνα  για  την  ομαλή  λειτουργία  των  ΚΕΠ,  μέσω  των

διαδικασιών  προγραμματισμού  προσλήψεων  σύμφωνα  με  τις  σχετικές

εγκυκλίους  του  Υπουργείου  μας  και  σε  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  Ν.

3812/2009. 

Η ολοκλήρωση όμως των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών ώστε να

είναι  επιτρεπτή  η  σύναψη  με  σύμβασης μίσθωσης έργου  απαιτεί  αυξημένο

χρόνο  διεκπεραίωσης  (διαδικασία  ελέγχου  νομιμότητας  από  το  ΑΣΕΠ  της

ανακοίνωσης,  του  πίνακα  κατάταξης  υποψηφίων  και  των  ενστάσεων  που

ενδέχεται να υποβληθούν) και ειδικά στις περιπτώσεις ΚΕΠ για τα οποία έχουν

συσταθεί  θέσεις  του  κλάδου  Διεκπεραίωσης  Υποθέσεων  Πολιτών  όπου

καταρχήν  απαιτείται  πρόταση  του  ΑΣΕΠ  προκειμένου  να  εκδοθεί  η

προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3812/2009  απόφαση

του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

περί ορισμού κατά περίπτωση, μεταγενέστερης ημερομηνίας έναρξης ισχύος

της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου.

           Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία

των  ΚΕΠ  παρακαλούμε,  εντός  της  πιο  πάνω  προθεσμίας  να  ενημερωθεί

εγγράφως η Υπηρεσία μας (με τηλεομοιοτυπία στους αριθμούς 210-3600134,

210-3393260)  για  τις  περιπτώσεις  όπου  υφίσταται  αναγκαιότητα  σύναψης

νέων  συμβάσεων μίσθωσης  έργου ώστε  να  αποφευχθεί  το  ενδεχόμενο

παύσης λειτουργίας του οικείου ΚΕΠ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ


