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ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα,  10  Μαρτίου 2010
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4 / 35 / 5326

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15     ΠΡΟΣ:
OTA α΄και β΄ βαθμού 
δια των ΚΕΠ της Χώρας
(Αποστολή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο)

ΚΟΙΝ: 
1.ΑΣΕΠ
Πουλίου 6
Τ.Κ 15 10, Αθήνα

2.ΠΟΣΕ ΚΕΠ
Υπόψη κ. Βοριαζίδη
Αποστολή με τηλεομοιοτυπία 
στον αριθμό 24610-9451

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα

Θέμα: Εφαρμογή του Ν. 3812/2009.
Σχετ.: Οι αρίθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20.1.2010, ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4- 18 / 

1969/28.1.2010 και ΔΟΛΚΕΠ /Φ4/24/4090/24.2.2010 εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν των ανωτέρω εγκυκλίων μας και με στόχο τη διευκόλυνση των ΟΤΑ

α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι μετά την έκδοση εγκριτικών αποφάσεων μας θα προβούν

σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3812/2009 στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

για την στελέχωση των ΚΕΠ με βάση τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21

του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) όπως ισχύουν, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

α)  Με  σκοπό  την  συντόμευση  των  σχετικών  διαδικασιών  για  τη  σύναψη

συμβάσεων μίσθωσης έργου, οι οικείοι φορείς οφείλουν να χρησιμοποιήσουν

το υπόδειγμα της ανακοίνωσης το οποίο έχει καταρτισθεί από το ΑΣΕΠ, είναι



προσαρμοσμένο  όσον  αφορά  το  σκεπτικό  του  στις  ειδικές  διατάξεις  που

διέπουν τα ΚΕΠ και επισυνάπτεται στην εγκύκλιο αυτή.

Το  υπόδειγμα  της  ανακοίνωσης  και  των  παραρτημάτων  τα  οποία  την

συνοδεύουν  και  παρέχουν  πρόσθετες  πληροφορίες  και  διευκρινήσεις

μπορούν  να  αναζητούν  οι  οικείοι  φορείς  από  την  ιστοσελίδα  του  ΑΣΕΠ

(asep.gr).

β)  Λαμβάνοντας  υπόψη  τον  αυξημένο  χρόνο  που  απαιτείται  για  την

διεκπεραίωση  των   προβλεπόμενων από  τις  διατάξεις  του  Ν.  3812/2009

διοικητικών  διαδικασιών  για  τη  σύναψη  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου,

σκόπιμο είναι  οι οικείοι φορείς να αποστέλλουν την ανακοίνωση στο ΑΣΕΠ

ηλεκτρονικά, στο email : mailbox  @  asep  .  gr και εν συνεχεία να ακολουθήσει η

ταχυδρομική αποστολή.

γ) Σημειώνεται ότι προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων σε ΚΕΠ μπορεί να

αποτελέσει πρόσθετο τυπικό προσόν πρόσληψης όπου κρίνεται αναγκαίο για

την αποτελεσματική λειτουργία των ΚΕΠ και κυρίως όταν δεν υπηρετεί άλλο

έμπειρο προσωπικό.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1.Γραφείο Υπουργού.

2.Γραφείο Γενικής Γραμματέως.

3.Γραφείο Γενικής Διευθυντρίας Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών

mailto:mailbox@asep.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ (προς συμπλήρωση)
Για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά το άρθρο 6 

του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του
Ν. 3812/2009.

(Για όλους τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 όπως
ισχύει).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ 

Επωνυμία Υπηρεσίας Τόπος, 

Ημερομηνία 

Αριθμ. Πρωτ.: 

……………

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ    ........ / ...............

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η/Το ........................................... 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί

και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α΄) σύμφωνα με

τις οποίες στην περίπτωση των ΚΕΠ  δεν απαιτείται Εγκριτική Απόφαση
της Τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄),
σύμφωνα με τις οποίες 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.  

5. Την  υπ'  αριθμ.  ………………… Εγκριτική  Απόφαση  του  Υφυπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής και Διακυβέρνησης.

6. Την  υπ' αριθμ.  ………………… (ΦΕΚ  …………………)  απόφαση  του
Γενικού  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  ………………… με  την  οποία
εγκρίνεται  η σύναψη  ……… συμβάσεων μίσθωσης έργου για το οικείο
ΚΕΠ.

7. Την  υπ'  αριθμ.  ………………… απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  ύστερα από πρόταση
του  ΑΣΕΠ  με  την  οποία  ορίστηκε  μεταγενέστερη  ημερομηνία  έναρξης
ισχύος της περίπτωσης β'  της  παρ. 2  του  άρθρου 6  του Ν. 2527/1997,
που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.



Ανακοινώνει

Τη  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  με  συνολικά
…………………  (......)  άτομα  για  την  κάλυψη  αναγκών
τ…………………, που εδρεύει  στ…………………, με  αντικείμενο
την εκτέλεση του έργου: «…………………» συνολικής διάρκειας
έως  ………………… .  Στο  πλαίσιο  του  έργου  αυτού  θα
απασχοληθεί  ανά  τόπο  εκτέλεσης,  ειδικότητα  και  διάρκεια
σύμβασης  ο  εξής  αριθμός  ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),  με  τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα
Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι
υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:
 Για την επιλογή απασχόλησης με κωδικό: ……………

(1) Προηγούνται οι δημότες …………… (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι …………… (...)
(3) Έπονται οι …………… (...)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

...

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
..........................................................

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
..........................................................

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
..........................................................

... ...

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1) Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων  .………….. πρέπει να είναι ηλικίας από  …
έως … ετών.

2) Ως  βαθμολογούμενη  εμπειρία  για  τις  ειδικότητες  …………… νοείται  η
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον
ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή
προς το αντικείμενο των αντίστοιχων ειδικοτήτων που ζητούνται  για την



εκτέλεση  του  έργου.  Για  τις  ειδικότητες  …………… της  κατηγορίας
υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (ΥΕ)  λαμβάνεται  υπόψη  η  απασχόληση  σε
οποιαδήποτε καθήκοντα. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και
τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα  για  την  απόδειξή  της  δικαιολογητικά
περιγράφονται  αναλυτικά  στο  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων
Μίσθωσης  Έργου  (ΣΜΕ)»  (βλ.  αντίστοιχα  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι.,  ενότητα  Ε.,
υποενότητα  ΤΡΟΠΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  και  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,
στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας).

3) Για τις ειδικότητες  …………… η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη
του  βασικού  τίτλου  σπουδών  με  τον  οποίο  οι  υποψήφιοι  μετέχουν  στη
διαδικασία επιλογής. 

4) Για  τις  ειδικότητες  …………… η  εμπειρία  λαμβάνεται  υπόψη  μετά  την
απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ……………  

5) Για την ειδικότητα……………  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της  παρούσας  ανακοίνωσης,  η  οποία  πρέπει  να  περιέχει
υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.
2190/1994  (όπως  ισχύει),  να  δημοσιευθεί  σε  δύο  (2)  ημερήσιες  ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. 

Ανάρτηση  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  [μαζί με  το  «Παράρτημα
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  (ΣΜΕ)»  και τα  Ειδικά
Παραρτήματα: ……………..] να γίνει  στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και
στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος του
δήμου ή της κοινότητας στην οποία εδρεύει  η υπηρεσία.  Να συνταχθεί  και
σχετικό  πρακτικό  ανάρτησης (σύμφωνα  με  το  άρθρο  21  παρ.  9  του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως
στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:
...............................................,  απευθύνοντάς  την
στ............................................................  υπόψιν  κ…………………...........
(τηλ. επικοινωνίας:  .................),  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας
και  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  καταστήματος,
εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις
εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας  στην ανωτέρω διεύθυνση·  β) στο δικτυακό τόπο του  ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη



διαδρομή:  Έντυπα  αιτήσεων   Διαγωνισμών Φορέων   Συμβάσεων
Έργου (ΣΜΕ)·  γ) στα κατά  τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής:  Σύνδεσμοι   Ανεξάρτητες και άλλες αρχές   ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων 
Διαγωνισμών Φορέων  Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί  τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των
κριτηρίων  του  νόμου  (όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  της
ανακοίνωσης),  θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι  (20)  ημέρες
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ
θα συνταχθεί και πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά  των  πινάκων  αυτών  επιτρέπεται  στους  ενδιαφερόμενους  η  άσκηση
ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία
αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  ανάρτησής  τους. Η  ένσταση
κατατίθεται  ή  αποστέλλεται  με  συστημένη  επιστολή  απευθείας στο ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να
συνοδεύεται  από αποδεικτικό  καταβολής στο Δημόσιο  Ταμείο παραβόλου
ύψους σαράντα ευρώ (40 €). 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί  και το
«Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  (ΣΜΕ)» με
σήμανση  έκδοσης  «ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2010»,  το  οποίο  περιλαμβάνει:  i)
οδηγίες  για  τη  συμπλήρωση  της  αίτησης  –  υπεύθυνης  δήλωσης  με
κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με
τα  προσόντα  και  τα  βαθμολογούμενα  κριτήρια  κατάταξης  των
υποψηφίων σύμφωνα με τις  ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·  ii)  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται  για  την έγκυρη συμμετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής· και iii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό,
αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα: …………………………….., μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της
ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου
της  αίτησης,  δηλαδή: Κεντρική  σελίδα   Έντυπα  αιτήσεων  
Διαγωνισμών Φορέων  Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

Ιδιότητα υπογράφοντος

Ονοματεπώνυμο
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