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ΘΕΜΑ:

ΣΧΕΤ.:

Οδηγίες  για  την  έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
Η Α.Π. οικ.18349/13-4-2011 εγκύκλιός μας

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας,  αναφορικά με το αντικείμενο του 

θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως περιήλθε σε γνώση της υπηρεσίας μας από γραπτή και προφορική επικοινωνία με 

τους  φορείς  αρμοδιότητάς  μας  μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  εγκυκλίου,  εκκρεμεί  πληθώρα 

διαδικασιών για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα οι οποίες κινήθηκαν με βάση το προηγούμενο καθεστώς που καθόριζε τις προσλήψεις 

αυτές,  δηλαδή  με  έλεγχο  νομιμότητας  της  απόφασης  του  οικείου  δημοτικού  (ή  διοικητικού, 

εφόσον πρόκειται για ΦΟΔΣΑ) συμβουλίου από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

αποστολή  σχεδίου  ανακοίνωσης  στο  ΑΣΕΠ,  έγκριση  από  το  ΑΣΕΠ  και  δημοσιοποίηση  της 

ανακοίνωσης. 

Έπειτα  από  τα  ανωτέρω,  σας  γνωρίζουμε  ότι  οι  διαδικασίες  πρόσληψης  προσωπικού 

ανταποδοτικού χαρακτήρα για τις οποίες έχει ήδη ληφθεί απόφαση δημοτικού/διοικητικού 

συμβουλίου  και  έχει  γίνει  έλεγχος  νομιμότητας  από  τον  οικείο  Γενικό  Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης πριν την 31η-3-2011 συνεχίζονται. Για την ολοκλήρωση των 

ως άνω διαδικασιών (η οποία επέρχεται με την πραγματοποίηση της πρόσληψης) απαιτείται  η 
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προηγούμενη χορήγηση της έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Δηλαδή, έως 

την έκδοση της πράξης πρόσληψης πρέπει να έχει χορηγηθεί η έγκριση της ΠΥΣ. 

Στο  πλαίσιο  αυτό,  καλείστε  να  προωθήσετε  στην  υπηρεσία  μας  όλες  τις  σχετικές 

αποφάσεις των ΟΤΑ για τις  οποίες έχετε  προβεί  σε έλεγχο νομιμότητας  μέχρι  και  30-3-2011, 

συνοδευόμενες από βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων για την πρόσληψη του προσωπικού καθώς και 

ύπαρξης αντίστοιχων κενών θέσεων στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, προκειμένου 

να προωθηθούν για έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. 

Σημειωτέον ότι η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει όλες τις διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν 

ολοκληρωθεί  κατά την 31η Μαρτίου 2011,  δεν έχει  δηλαδή πραγματοποιηθεί  πρόσληψη του 

προσωπικού.  Έτσι,  περιλαμβάνει  και  τις  περιπτώσεις  για  τις  οποίες  έχουν  ήδη  δημοσιευθεί 

ανακοινώσεις μετά από την έγκριση του ΑΣΕΠ. 

Το  Υπουργείο  παραμένει  στη  διάθεσή  σας  για  κάθε  περαιτέρω  διευκρίνιση  και 

πληροφορία. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΑΣΕΠ
2.  Γενική  Γραμματεία  Δημόσιας 
Διοίκησης & Ηλ. Διακυβέρνησης – 
Δ/νση Προσλήψεων
3.  Σώμα  Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης
4. Ελεγκτικό Συνέδριο
5. ΚΕΔΚΕ
6. ΠΟΕ-ΟΤΑ
7. ΠΟΠ-ΟΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντη ΟΤΑ
4. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
5. Δ/νση Ο.Λ. ΟΤΑ (5)
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