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ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 8/9/2011
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4- 194/ 17687

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την 
παράκληση να τη διαβιβάσουν στις 
οικείες Διοικητικές υπηρεσίες).
ΚΟΙΝ:
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων 
Εργαζομένων ΚΕΠ Φαξ: 27210-51782

Θέμα: Στελέχωση των ΚΕΠ στα οποία λήγουν συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Μετά την  ψήφιση του Ν.  3812/2009  το Υπουργείο μας με σειρά εγκυκλίων ενημέρωσε

όλους  τους  ΟΤΑ της  χώρας  για  τις  νέες  ρυθμίσεις  και  ειδικότερα  για  τις  διοικητικές  διαδικασίες  που

προβλέπονται εφεξής για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ, μετά την ισχύ των διατάξεων

του νόμου αυτού. Για τις  μισθώσεις  έργου που συνάπτονται  για τις  ανάγκες  των ΚΕΠ εφαρμόζεται το

σύνολο των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, όπως συμβαίνει και για τις

λοιπές συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτονται για την κάλυψη των αναγκών των λοιπών φορέων του

δημόσιου  τομέα και  σε  εφαρμογή αυτών των διατάξεων η υπηρεσία μας  προβαίνει  στις  απαραίτητες

ενέργειες. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3986/2011,  οι εγκρίσεις συμβάσεων έργου για το

2011 περιορίζονται κατά 50% σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2010 και κατά 10% κατ’ έτος για τα έτη έως

και το 2015.

Κατόπιν αυτών,  προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα δυσλειτουργίας των ΚΕΠ

μετά τη λήξη των συμβάσεων μίσθωσης έργου, ιδίως σε ΚΕΠ τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά με την

απασχόληση συμβασιούχων μίσθωσης έργου,  παρακαλούμε τους οικείους ΟΤΑ να  μετακινήσουν άμεσα

στα  ΚΕΠ  αυτά,  μονίμους  υπαλλήλους, ή  υπαλλήλους  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου

χρόνου από άλλες οργανικές μονάδες του φορέα τους,  (σχετική η εγκύκλιος ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4-24/4090/24-2-

2010) και  σε  περίπτωση  έλλειψης  υπαλλήλων,  να  μετακινήσουν  προσωρινά υπαλλήλους  του  κλάδου

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών  από άλλα ΚΕΠ του ίδιου Δήμου (σχετική η εγκύκλιος ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/

146/ 25976/21-12-2010). 



Οι πράξεις μετακίνησης που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτό από τα αρμόδια όργανα των

ΟΤΑ, παρακαλούμε να διαβιβαστούν αμέσως μετά την έκδοσή τους στην υπηρεσία μας.

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας.

                          

       

       

Εσωτερική Διανομή:       
                              

 Γραφείο κ. Υπουργού  
 Γραφείο κ. Υφυπουργού  
 Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως
 Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή  
Δ/κης Οργάνωσης και Διαδικασιών
 ΔΟΛΚΕΠ / Επιχειρησιακό Κέντρο ΚΕΠ
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