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ΘΕΜΑ: 
 

Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και τα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης 

 
Όπως γνωρίζετε, το 2014, σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, αποτελεί έτος 

περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών, και ως εκ τούτου καθίσταται ενεργής η πρόβλεψη του 

άρθρου 17 του ν.3870/2010, ως ισχύει, µε την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως 

προσλήψεις και υπηρεσιακές µεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για 

το δίµηνο χρονικό διάστηµα που προηγείται των αυτοδιοικητικών εκλογών και µέχρι την 

εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι φορείς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτών θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί µε το 

απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την 

πραγµατοποίηση συγκεκριµένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων πριν 

την έναρξη της εκλογικής περιόδου.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς αρµοδιότητάς µας (ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, ΝΠΙ∆ αυτών, ΚΕ∆Ε, 

ΠΕ∆, ΕΝΠΕ και Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης, όπως αναλυτικά παρατίθενται στην Α.Π. 

οικ.8920/6-3-2013 εγκύκλιό µας) παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των 

αιτηµάτων τους για το έτος 2014, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαµβάνοντας υπόψη τη 

δηµοσιονοµική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών. 

Σε περίπτωση που τα αιτήµατα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αµιγώς εποχικών αναγκών, σύµφωνα µε την παρ.8 

του άρθρου 9 του ν.3812/2009, είναι απαραίτητο να αποστέλλουν αιτήµατα παροχής 

γνωµοδότησης για πλήρωση θέσεων εποχικών αναγκών στις υπηρεσίες σας, οι οποίες εν 

συνεχεία θα διαβιβάζουν αυτά στο ΥΠΕΣ,  προκειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη απόφαση των 

Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικών, ύστερα 

από γνώµη του ΑΣΕΠ. Το σχετικό υπόδειγµα διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), 
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στη διαδροµή: Συµβάσεις/ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ)-Εποχικό/Υποδείγµατα ανακοινώσεων/Αίτηµα 

χορήγησης γνωµοδότησης εποχικού προσωπικού. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα αιτήµατα των φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στο πλαίσιο 

της τρέχουσας δηµοσιονοµικής πολιτικής. Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του 

ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου 

πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού µε 

σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και για τη σύναψη συµβάσεων έργου 

στους φορείς αρµοδιότητάς σας θα είναι µειωµένες κατά 20 % για το 2014 σε σχέση µε το 

2013. Από τον περιορισµό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το 

προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και οι συµβασιούχοι έργου που 

αµείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη µορφή αντιτίµου και το προσωπικό που 

απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων κοινοτικών προγραµµάτων, κατά 

το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός ή οι Κεντρικοί 

Αυτοτελείς Πόροι.  

 

Ειδικότερα: 

 

Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ 

 

1. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)  

 

Απαιτούνται τα δικαιολογητικά, µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων, που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα 1. 

 

2. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθµού µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη 

µορφή αντιτίµου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)  

 

Απαιτούνται τα δικαιολογητικά, µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων, που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα 2. 

Σηµειώνεται ότι η διάταξη του άρθρου 12 παρ.14 του ν.4071/2012, µε την οποία 

προβλέπεται διακριτή διαδικασία έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου και σύναψης συµβάσεων έργου εφόσον το σύνολο της δαπάνης καλύπτεται από αντίτιµο 

υπό τη µορφή διδάκτρων αφορά µόνο πρωτοβάθµιους ΟΤΑ και όχι ΝΠΙ∆ αυτών 

(επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ.), ακόµα και αν αυτά ασκούν αντίστοιχες αρµοδιότητες (π.χ. 

δηµοτικά ωδεία). Για τα αιτήµατα των ΝΠΙ∆, ανεξαρτήτως προέλευσης των πιστώσεων, 

ακολουθείται κανονικά η διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, και σε 

αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να υποβάλλονται τα αιτήµατά τους.  
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3. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθµού µε κάλυψη της δαπάνης 

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους: 

 

Απαιτούνται τα δικαιολογητικά, µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων, που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα 3. 

 

4. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α και β βαθµού στο πλαίσιο 

προγραµµάτων: 

 

Απαιτούνται τα δικαιολογητικά, µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων, που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα 4. 

Σηµειώνεται ότι: 

α) Αν και εκ του νόµου δεν απαγορεύεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών και λοιπών 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, ωστόσο ο 

νοµοθέτης έχει παράσχει µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994, για τις οποίες 

έγινε λόγος ανωτέρω, τη δυνατότητα στους φορείς να υλοποιούν τα προγράµµατα αυτά 

κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο µε την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου 

ετήσιας διάρκειας σύµβασης, η οποία περαιτέρω δύναται να ανανεώνεται χωρίς την 

έκδοση νέας ανακοίνωσης. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους φορείς, ιδίως αν πρόκειται για 

προγράµµατα µε χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους, να προβαίνουν στην υλοποίησή τους µε την 

πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου και όχι µε τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, 

δεδοµένου ότι στις συµβάσεις αυτές δεν επιτρέπεται ανανέωση ή παράτασή τους.  

Β) Αιτήµατα θα πρέπει να υποβληθούν και για την ανανέωση ήδη υφιστάµενων 

συµβάσεων ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο προγραµµάτων όπως π.χ. «Εναρµόνιση 

Επαγγελµατικής & Οικογενειακής Ζωής». 

 

Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠΙ∆ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ 

1. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου στα ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης µε προέλευση των 

πιστώσεων από ιδίους πόρους: 

 

Απαιτούνται τα δικαιολογητικά, µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων, που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα 5. 

 

2. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου στα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ στο πλαίσιο προγραµµάτων: 
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Απαιτούνται τα δικαιολογητικά, µε υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων, που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα 6. 

Σηµειώνεται ότι: 

α) Αν και εκ του νόµου δεν απαγορεύεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών και λοιπών 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, ωστόσο ο 

νοµοθέτης έχει παράσχει µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994, για τις οποίες 

έγινε λόγος ανωτέρω, τη δυνατότητα στους φορείς να υλοποιούν τα προγράµµατα αυτά 

κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο µε την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου 

ετήσιας διάρκειας σύµβασης, η οποία περαιτέρω δύναται να ανανεώνεται χωρίς την 

έκδοση νέας ανακοίνωσης. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους φορείς, ιδίως αν πρόκειται για 

προγράµµατα µε χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους, να προβαίνουν στην υλοποίησή τους µε την 

πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου και όχι µε τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, 

δεδοµένου ότι στις συµβάσεις αυτές δεν επιτρέπεται ανανέωση ή παράτασή τους.  

Β) Αιτήµατα θα πρέπει να υποβληθούν και για την ανανέωση ήδη υφιστάµενων 

συµβάσεων ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο προγραµµάτων όπως π.χ. «Εναρµόνιση 

Επαγγελµατικής & Οικογενειακής Ζωής». 

 

Λοιπές επισηµάνσεις: 

Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4147/2013 παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα 

ΝΠΙ∆ αυτών να συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης έργου ακόµα και ειδικοτήτων αντίστοιχων µε 

εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισµούς ή στους Κανονισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, 

για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισµός των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών τακτικού 

προσωπικού, δηλαδή µέχρι τις 31-12-2016 για να καλύψουν άµεσα τις ανάγκες τους. 

Με τις ίδιες διατάξεις, µετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του 

ν.2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 

(βεβαίωση του ΑΣΕΠ), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήµατος του φορέα στο οποίο καθορίζεται 

απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθµός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι 

ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τµηµατική παράδοση του 

έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτηµα περιλαµβάνεται και εµπεριστατωµένη 

αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των 

υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί να 

εκτελεστεί τούτο από αυτούς».  

Για την άρση τυχόν αµφισβητήσεων, παραθέτουµε κατωτέρω την έννοια των συµβάσεων 

µίσθωσης έργου και εργασίας. 
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Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα, όπως έχει ερµηνευτεί, 

µίσθωση έργου είναι η σύµβαση που έχει ως περιεχόµενο την εκτέλεση έργου από την πλευρά 

του ενός συµβαλλοµένου (εργολάβος) χάριν του άλλου (εργοδότης) έναντι αµοιβής. Ως έργο 

νοείται η επίτευξη οποιουδήποτε αποτελέσµατος. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 648 του Αστικού Κώδικα, µίσθωση εργασίας είναι η σύµβαση που 

έχει ως αντικείµενο την παροχή εργασίας από το ένα συµβαλλόµενο µέρος προς το άλλο έναντι 

µισθού. 

Η µίσθωση έργου διαφέρει από τη µίσθωση εργασίας, διότι στη µίσθωση έργου οι 

συµβαλλόµενοι δεν αποβλέπουν στην παροχή εργασίας καθεαυτή, αλλά στην εκτέλεση έργου, 

δηλαδή στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 

 

Αναπλήρωση θέσεων απασχολουµένων σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

Για την άµεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε περίπτωση αποχώρησης 

συµβασιούχων ορισµένου χρόνου από ευρωπαϊκά προγράµµατα παρέχεται η δυνατότητα, 

σύµφωνα και µε το Α.Π. 15017/7-10-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ, αναπλήρωσης του 

αποχωρούντος προσωπικού µε την πρόσληψη του αµέσως επόµενου στη σειρά των πινάκων 

κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό. 

 

Εξαιρέσεις από τον προγραµµατισµό προσλήψεων 

1. Πρόγραµµα «Άθληση για Όλους» 

Τα αιτήµατα των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθµού, ΝΠΙ∆ αυτών, για την πρόσληψη Πτυχιούχων 

Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του προγράµµατος «Άθληση για Όλους» δεν θα υποβληθούν στο 

Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο της παρούσας εγκυκλίου, αλλά στο Υπουργείο Παιδείας & 

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, έπειτα από την ισχύ του άρθρου 29 του 

ν.4151/2013. 

2. Σχολικές καθαρίστριες 

Αντίστοιχα, µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4186/2013, η σύναψη συµβάσεων 

µίσθωσης έργου µε σκοπό τον καθαρισµό σχολικών µονάδων παραµένει στην αρµοδιότητα του 

Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού για τα σχολικά έτη 2013-2014 

και 2014-2015.  

3. Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

Με το άρθρο 127 του ν.4199/2013 παρατάθηκε εκ νέου η διάρκεια των συµβάσεων 

εργασίας ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου στο πλαίσιο του προγράµµατος 

προσωπικού έως 30-9-2014, εποµένως δεν απαιτείται η προηγούµενη χορήγηση της έγκρισης 

της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν τα αιτήµατά 

τους σύµφωνα µε τις διαδικασίες που παρατίθενται στα Παραρτήµατα, ανάλογα µε το 

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



 

είδος του αιτήµατος, για το προσωπικό ορισµένου χρόνου το αργότερο έως 10-2-14 

στο Υπουργείο Εσωτερικών και για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου έως 17-2-14 στο 

ΑΣΕΠ, σύµφωνα µε τις οδηγίες µας. 

 

Ύστερα από αυτά, παρακαλούµε: 

α) να ενηµερώσετε άµεσα τους φορείς αρµοδιότητάς σας, εφιστώντας τους την 

προσοχή, ώστε να περιορίσουν τα αιτήµατά τους στα απολύτως απαραίτητα 

αξιολογώντας τις προτεραιότητές τους και  

β) να τηρήσετε πιστά την ηµεροµηνία υποβολής των αιτηµάτων, για να απεικονιστούν 

συνολικά τα αιτήµατα ώστε να προωθηθούν άµεσα για έγκριση από τα αρµόδια όργανα. 

 

Την παρούσα Εγκύκλιο και τα Παραρτήµατα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα ανά περίπτωση 

για το προσωπικό ορισµένου χρόνου, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας, στη 

διαδροµή: www.ypes.gr/Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση - Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές 

Ερωτήσεις-ΟΤΑ Β' Βαθµού/Εγκύκλιοι. 

Το Παράρτηµα Γ1 έως Γ5 µε τις αντίστοιχες οικονοµικές βεβαιώσεις για τις συµβάσεις 

µίσθωσης έργου διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδροµή: 

ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Το Υπουργείο µας παραµένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και 

πληροφορία.  

 

Κοινοποίηση: 
1. ΑΣΕΠ 
2. Υπουργείο ∆ιοικητικής 
    Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής 
    ∆ιακυβέρνησης  
    ∆/νση Προσλήψεων 
3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους   
    ∆/νση 20η Προϋπολογισµού 
4. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών  
    ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
5. Ελεγκτικό Συνέδριο 
6. ΚΕ∆Ε 
7. ΕΝΠΕ 
8. ΠΟΕ – ΟΤΑ 
9. ΠΟΠ - ΟΤΑ 

Ο Υπουργός 

 

 

Ιωάννης Μιχελάκης 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
3. Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντη ΟΤΑ 
4. ∆/νση Ο.Λ. ΟΤΑ (4) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) 

 
α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) 

συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την οποία θα 

περιγράφεται λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου 

είδους προσωπικού, κατά αριθµό, βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα. 

β) Αντίγραφο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν 

προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούµενου προσωπικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

του άρθρου 205 του ΚΚ∆Υ (ν.3584/2007). Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί ο νέος ΟΕΥ, θα 

ληφθούν υπόψη οι παλαιοί, όπως ενδεχοµένως έχουν τροποποιηθεί επ’ αφορµή των 

διατάξεων του ν.4024/2011.  

γ) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα 

εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε 

περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2014. 

δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα συµπληρωµένο. Η ορθή και επιµελής 

συµπλήρωση του παραρτήµατος κρίνεται επιβεβληµένη. 

Εν συνεχεία, αφού διαπιστώσετε, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι 

πρόκειται πράγµατι για ανάγκες που µπορούν να καλυφθούν µόνο µε την πρόσληψη τέτοιου 

προσωπικού, προβαίνετε στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται, πλήρως και 

µε σαφήνεια, η αναγκαιότητα της έγκρισης. Εάν διαπιστώσετε ότι δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συµβάσεων, δεν προωθείτε τα σχετικά αιτήµατα.  

 

* υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων. 
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Υπόδειγµα Εισηγητικής  

Έκθεσης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ανταποδοτικού χαρακτήρα 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ………,                     2014 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ …… Αριθ. Πρωτ.  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ …  
∆/ΝΣΗ …  
  
 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών 
Ταχ. ∆/νση:  ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
Τ.Κ.  Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ 
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   
Fax:   

 
 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου στο ………………………………………. ανταποδοτικού χαρακτήρα 
 
ΣΧΕΤ: ………………………………………………………………………………… (έγγραφο του φορέα) 
 
 
 Κατόπιν του ………………………. εγγράφου σας (έγγραφο Υπουργείου 

Εσωτερικών), σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθ. …………….. απόφαση του 

…………………………………………………….. (φορέα) για την πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο ……………………………………………………… (∆ήµο, 

Σύνδεσµο ή ΦΟ∆ΣΑ) ανταποδοτικού χαρακτήρα και δη για την πρόσληψη ………. 

ατόµων κλάδων ……………………………………., µε τα συνηµµένα αυτής. 

 α. Την υπ’ αριθ. ……………………………… βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας. 

 β. Την υπ’ αριθ. ……………………………… απόφαση του οικείου Συµβουλίου.  

 γ. Συµπληρωµένο τον πίνακα Β’. 

 δ. Αριθµός των προβλεπόµενων θέσεων στον ΟΕΥ …………………………………… 

 Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν ελέγχου του σχετικού φακέλου από την Υπηρεσία 

µας, συναινούµε για την πραγµατοποίηση των ως άνω προσλήψεων. 

 

 
Κοινοποίηση: Ο Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

…………………. 
 
 
 
 

 
 

 

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



 

Υπόδειγµα Οικονοµικής Βεβαίωσης 

Ανταποδοτικού χαρακτήρα 

Φορέας ………,                     2014 
   
  
  
  
   
Ταχ. ∆/νση:   
Τ.Κ.   
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   
Fax:   
E-mail:   

 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα 

Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του 

προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων ορισµένου 

χρόνου για το έτος 2014 συνολικά …….. ατόµων σύµφωνα µε την ….. απόφαση 

του οικείου Συµβουλίου, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω 

ΚΑ του προϋπολογισµού 

α) Στον ΚΑ ……..του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 µε τίτλο 

«Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό ……………………… €  

β) Στον Κ.Α ………….του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 µε 

τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό ……………… € για την 

κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

       Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου 

έτους, σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31η-12-2014.   

 
 
 

    (Υπογραφή αρµοδίου) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ:   
Ο.Τ.Α.:   

   
Προσωπικό (Ν.2190/1994)   

Εποχιακό προσωπικό (άρθρο 21 παρ. 1) 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
** 
ΠΕ 

** 
ΤΕ 

** 
∆Ε 

** 
ΥΕ 

Αριθµός Φ.Ε.Κ. του ισχύοντος 
Ο.Ε.Υ. 

Προβλεπόµενες 
θέσεις Ι.∆.Ο.Χ. 
στον Ο.Ε.Υ. 

***Κ.Α.Ε. του 
προϋπολογισµού 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ (για 
κάθε ειδικότητα 

χωριστά) 

*** 
ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

                   
                  
                  
                  
                  
                   
                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

* Αναγράφονται όλες οι λοιπές περιπτώσεις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. 

**Συµπληρώνεται τον αριθµό των ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα. 

***Συµπληρώνεται υποχρεωτικά.. 

           

         ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

 

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθµού µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη 

µορφή αντιτίµου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012): 

 

• Για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου: 

 

α) Απόφαση οικείου συµβουλίου που θα αφορά αιτήµατα πρόσληψης αποκλειστικά µε 

αντίτιµο, µε την οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται 

η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα. 

β) Αντίγραφο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν 

προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούµενου προσωπικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

του άρθρου 205 του ΚΚ∆Υ (ν.3584/2007). Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί ο νέος ΟΕΥ, θα 

ληφθούν υπόψη οι παλαιοί, όπως ενδεχοµένως έχουν τροποποιηθεί επ’ αφορµή των 

διατάξεων του ν.4024/2011.  

γ) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί 

στον προϋπολογισµό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι 

θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, 

σε περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2014.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του ν.4071/2012, θα 

πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο (100 %) της δαπάνης θα 

καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίµου από τους 

ωφελούµενους. 

 δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου µε τη  µορφή αντιτίµου  συµπληρωµένο. Η ορθή και επιµελής 

συµπλήρωση του παραρτήµατος κρίνεται επιβεβληµένη. 

 

* υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων. 

 

• Για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου: 

α) Απόφαση του οικείου συµβουλίου, µε την οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο 

λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου. 

β) Αντίγραφο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν 

προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούµενου προσωπικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

του άρθρου 205 του ΚΚ∆Υ (ν.3584/2007). Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί ο νέος ΟΕΥ, θα 

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



 

ληφθούν υπόψη οι παλαιοί, όπως ενδεχοµένως έχουν τροποποιηθεί επ’ αφορµή των 

διατάξεων του ν.4024/2011. 

γ) Έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται εµπεριστατωµένα ότι το έργο δεν ανάγεται στον 

κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους 

λόγους για τους οποίους δεν µπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς.  

δ) Βεβαίωση της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό 

των οικείων φορέων οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα 

εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε 

περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2014.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του ν.4071/2012, θα 

πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο (100 %) της δαπάνης θα 

καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίµου από τους 

ωφελούµενους. 

ε) Το Παράρτηµα Γ1 για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου επί αντιτίµω 

συµπληρωµένο. 

Εν συνεχεία, αφού διαπιστώσετε, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι 

πρόκειται πράγµατι για ανάγκες που µπορούν να καλυφθούν µόνο µε τη σύναψη τέτοιων 

συµβάσεων, προβαίνετε στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης 

έργου επί αντιτίµω, στην οποία αιτιολογείται, πλήρως και µε σαφήνεια, η αναγκαιότητα της 

έγκρισης. Εάν διαπιστώσετε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων 

συµβάσεων, δεν προωθείτε τα σχετικά αιτήµατα. Επίσης αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ πίνακας µη 

προωθηµένων σ’ αυτό αιτηµάτων. 

Τα υπό προώθηση αιτήµατα, συνοδευόµενα από τα προπαρατεθέντα στοιχεία, καθώς και 

την εισηγητική σας έκθεση, διαβιβάζονται από τις υπηρεσίες σας συγκεντρωτικά για όλους τους 

φορείς (µε τη µορφή πίνακα), και όχι µεµονωµένα, έως τις ………………………. στο ΑΣΕΠ (όχι 

στο Υπουργείο), για την εφαρµογή των διατάξεων του ν.3812/2009 όπως ισχύει. 

Επισηµαίνεται ότι η ελλιπής αποστολή των ανωτέρω στοιχείων στο ΑΣΕΠ έχει 

ως συνέπεια την µη έγκαιρη εξέταση των αιτηµάτων από αυτό. 
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Υπόδειγµα Εισηγητικής Έκθεσης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

για αντίτιµο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ………,                     2014 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ …… Αριθ. Πρωτ.  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ …  
∆/ΝΣΗ …  
  
 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών 
Ταχ. ∆/νση:  ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
Τ.Κ.  Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ 
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   
Fax:   

 
 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου στο ………………………………………. µε αντίτιµο 

 
ΣΧΕΤ: ………………………………………………………………………………… (έγγραφο του 
φορέα) 
 
 
 Κατόπιν του ………………………. εγγράφου σας (έγγραφο Υπουργείου 

Εσωτερικών), σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθ. …………….. απόφαση του 

…………………………………………………….. (φορέα) για την πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο ……………………………………………………… 

(∆ήµο ή ΝΠ∆∆) µε αντίτιµο και δη για την πρόσληψη ………. ατόµων κλάδων 

……………………………………., µε τα συνηµµένα αυτής. 

 α. Την υπ’ αριθ. ……………………………… βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας. 

 β. Την υπ’ αριθ. ……………………………… απόφαση του οικείου Συµβουλίου.  

 γ. Συµπληρωµένο τον πίνακα Β’. 

 δ. Αριθµός των προβλεπόµενων θέσεων στον ΟΕΥ …………………………………… 

 Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν ελέγχου του σχετικού φακέλου από την Υπηρεσία 

µας, συναινούµε για την πραγµατοποίηση των ως άνω προσλήψεων. 

 

 
Κοινοποίηση: Ο Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

…………………. 
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Υπόδειγµα Οικονοµικής Βεβαίωσης για αντίτιµο 

Φορέας ………,                     2014 
   
  
  
  
   
Ταχ. ∆/νση:   
Τ.Κ.   
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   
Fax:   
E-mail:   

 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε αντίτιµο 

Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού 

που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων ορισµένου χρόνου για το έτος 

2014 συνολικά …….. ατόµων σύµφωνα µε την ….. απόφαση του οικείου Συµβουλίου, 

έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισµού 

α) Στον ΚΑ ……..του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 µε τίτλο 

«Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό ……………………… €  

β) Στον Κ.Α ………….του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 µε τίτλο 

«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό ……………… € για την κάλυψη 

της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

Η δαπάνη µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού µε αντίτιµο, θα 

καλύπτεται 100% από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίµου από 

τους ωφελούµενους.  

       Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου 

έτους, σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31η-12-2014.   

 
 
 

    (Υπογραφή αρµοδίου) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β –  ΑΝΤΙΤΙΜΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ∆ΗΜΟ & ΝΠ∆∆) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ:   
Ο.Τ.Α.:   

Ν.Π.∆.∆.:   
Προσωπικό (Ν.2190/1994)   

Λοιπό Προσωπικό* (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ) 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
** 
ΠΕ 

** 
ΤΕ 

** 
∆Ε 

** 
ΥΕ 

Συνολικά 
αιτήµατα 
Σ.Μ.Ε. 
για το 
2014 

Αριθµός Φ.Ε.Κ. του 
ισχύοντος Ο.Ε.Υ. 

Προβλεπόµενες 
θέσεις Ι.∆.Ο.Χ. 
στον Ο.Ε.Υ. 

***Κ.Α.Ε. του 
προϋπολογισµού 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ (για 
κάθε ειδικότητα 

χωριστά) 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

2013 

                      
                      
                      
                      
                      
                       
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
* Αναγράφονται όλες οι λοιπές περιπτώσεις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. 

Συµπληρώνεται τον αριθµό των ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα. 

Συµπληρώνεται τον αντίστοιχο Κωδικό Αριθµό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισµού. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθµού µε κάλυψη της δαπάνης 

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους: 

 

• Για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (άρθρο 

205 παρ.1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ.1 ν.2190/1994 όπως ισχύουν): 

 

α) Απόφαση οικείου συµβουλίου (ανάλογα αν πρόκειται για δήµο, Περιφέρεια, νοµικό 

πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, σύνδεσµο κ.λ.π.), µε την οποία θα περιγράφεται 

λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους 

προσωπικού, κατά αριθµό, βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα. 

β) Εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α΄ βαθµού, αντίγραφο του Οργανισµού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούµενου 

προσωπικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚ∆Υ 

(ν.3584/2007). Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί ο νέος ΟΕΥ, θα ληφθούν υπόψη οι παλαιοί, 

όπως ενδεχοµένως έχουν τροποποιηθεί επ’ αφορµή των διατάξεων του ν.4024/2011.  

γ) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα 

εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε 

περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2014.  

δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου από τον προϋπολογισµό τους συµπληρωµένο. Η ορθή και επιµελής 

συµπλήρωση του παραρτήµατος κρίνεται επιβεβληµένη. 

 

* υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων. 

 

• Για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου (άρθρο 6 ν.2527/1997 όπως ισχύει): 

α) Απόφαση οικείου συµβουλίου (ανάλογα αν πρόκειται για δήµο, Περιφέρεια, νοµικό 

πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, σύνδεσµο κ.λ.π.), µε την οποία θα περιγράφεται 

λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου. 

β) Εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α΄ βαθµού, αντίγραφο του Οργανισµού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούµενου 

προσωπικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚ∆Υ 
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(ν.3584/2007). Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί ο νέος ΟΕΥ, θα ληφθούν υπόψη οι παλαιοί, 

όπως ενδεχοµένως έχουν τροποποιηθεί επ’ αφορµή των διατάξεων του ν.4024/2011. 

γ) Έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται εµπεριστατωµένα ότι το έργο δεν ανάγεται στον 

κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους 

για τους οποίους δεν µπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς,. 

δ) Βεβαίωση της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό 

των οικείων φορέων οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα 

εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε 

περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2014.  

ε) Το Παράρτηµα Γ2 για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου συµπληρωµένο. 

Εν συνεχεία, αφού διαπιστώσετε, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι 

πρόκειται πράγµατι για ανάγκες που µπορούν να καλυφθούν µόνο µε τη σύναψη τέτοιων 

συµβάσεων, προβαίνετε στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης 

έργου, στην οποία αιτιολογείται, πλήρως και µε σαφήνεια, η αναγκαιότητα της έγκρισης. Εάν 

διαπιστώσετε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συµβάσεων, δεν 

προωθείτε τα σχετικά αιτήµατα. Επίσης αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ πίνακας µη προωθηµένων σ’ 

αυτό  αιτηµάτων. 

Τα υπό προώθηση αιτήµατα, συνοδευόµενα από τα προπαρατεθέντα στοιχεία, καθώς και 

την εισηγητική σας έκθεση, διαβιβάζονται από τις υπηρεσίες σας συγκεντρωτικά για όλους τους 

φορείς (µε τη µορφή πίνακα), και όχι µεµονωµένα, έως τις ………………………. στο ΑΣΕΠ (όχι 

στο Υπουργείο), για την εφαρµογή των διατάξεων του ν.3812/2009 όπως ισχύει.  

Επισηµαίνεται ότι η ελλιπής αποστολή των ανωτέρω στοιχείων στο ΑΣΕΠ έχει ως 

συνέπεια την µη έγκαιρη εξέταση των αιτηµάτων από αυτό. 
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 Υπόδειγµα Εισηγητικής Έκθεσης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου στους ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθµού και τα ΝΠ∆∆ αυτών  

(µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ………,                     2014 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ …… Αριθ. Πρωτ.  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ …  
∆/ΝΣΗ …  
  
 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών 
Ταχ. ∆/νση:  ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
Τ.Κ.  Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ 
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   
Fax:   

 
 
ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου στο ………………………………………. (η προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του Φορέα) 
 
ΣΧΕΤ: ………………………………………………………………………………… (έγγραφο του φορέα) 
 
 
 Κατόπιν του ………………………. εγγράφου σας (έγγραφο Υπουργείου 

Εσωτερικών), σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθ. …………….. απόφαση του 

…………………………………………………….. (φορέα) για την πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο ……………………………………………………… (ΟΤΑ 

Α’ & Β’ Βαθµού και τα ΝΠ∆∆ αυτών) και δη για την πρόσληψη ………. ατόµων κλάδων 

……………………………………., µε τα συνηµµένα αυτής. 

 α. Την υπ’ αριθ. ……………………………… βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας. 

 β. Την υπ’ αριθ. ……………………………… απόφαση του οικείου Συµβουλίου.  

 γ. Συµπληρωµένο τον πίνακα Β’. 

 δ. Αριθµός των προβλεπόµενων θέσεων στον ΟΕΥ …………………………………… 

 Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν ελέγχου του σχετικού φακέλου από την Υπηρεσία 

µας, συναινούµε για την πραγµατοποίηση των ως άνω προσλήψεων. 

 

 
Κοινοποίηση: Ο Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

…………………. 
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Υπόδειγµα Οικονοµικής Βεβαίωσης προσωπικού 

Ορισµένου Χρόνου στους ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθµού και τα ΝΠ∆∆ αυτών  

(µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) 

 

Φορέας ………,                     2014 
   
  
  
  
   
Ταχ. ∆/νση:   
Τ.Κ.   
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   
Fax:   
E-mail:   

 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού Ορισµένου Χρόνου στους ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθµού και τα 

ΝΠ∆∆ αυτών (από τον προϋπολογισµό τους) 

Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού που 

θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων ορισµένου χρόνου για το έτος 

2014 συνολικά …….. ατόµων σύµφωνα µε την ….. απόφαση του οικείου 

Συµβουλίου, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω ΚΑ του 

προϋπολογισµού 

α) Στον ΚΑ ……..του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 µε τίτλο 

«Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό ……………………… €  

β) Στον Κ.Α ………….του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 µε τίτλο 

«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό ……………… € για την 

κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

       Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου 

έτους, σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31η-12-2014.   

 
 

    (Υπογραφή αρµοδίου) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β -   ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθµού και ΝΠ∆∆ αυτών (µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ:   
Ο.Τ.Α.:   

Ν.Π.∆.∆.:   
Προσωπικό (Ν.2190/1994)   

Λοιπό Προσωπικό* 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
** 
ΠΕ 

** 
ΤΕ 

** 
∆Ε 

** 
ΥΕ 

Συνολικά 
αιτήµατα 
Σ.Μ.Ε. 
για το 
2014 

Αριθµός Φ.Ε.Κ. του 
ισχύοντος Ο.Ε.Υ. 

Προβλεπόµενες 
θέσεις Ι.∆.Ο.Χ. 
στον Ο.Ε.Υ. 

***Κ.Α.Ε. του 
προϋπολογισµού 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ (για 
κάθε ειδικότητα 

χωριστά) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΥΣ 

ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΤΟ  2013 

                      
                      
                      
                      
                      
                       
                      
                      
                      
                      
                      

                      
                      
* Αναγράφονται όλες οι λοιπές περιπτώσεις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. 

**Συµπληρώνεται τον αριθµό των ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α και β βαθµού στο πλαίσιο προγραµµάτων: 

 

• Για το προσωπικό  µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (άρθρο 

21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει): 

 

α) Απόφαση οικείου συµβουλίου (ανάλογα αν πρόκειται για δήµο, Περιφέρεια, νοµικό 

πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, σύνδεσµο κ.λ.π.), µε την οποία θα περιγράφεται 

λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους 

προσωπικού, κατά αριθµό, βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα. Στην  απόφαση αυτή 

πρέπει να αναφέρεται ρητά ποιες θέσεις αφορούν ανανεώσεις συµβάσεων και 

ποιες νέες προσλήψεις. 

β) ∆εν υφίσταται υποχρέωση για πρόβλεψη των θέσεων στον Οργανισµό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο 

προγραµµάτων, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για παροδικές ή εποχικές 

ανάγκες που θα µπορούσαν να απεικονιστούν στον ΟΕΥ, 

γ) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα 

εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε 

περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2014.  

δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο προγραµµάτων συµπληρωµένο. Η ορθή και επιµελής 

συµπλήρωση του παραρτήµατος κρίνεται επιβεβληµένη. 

 

* υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων. 

 

• Για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου (άρθρο 6 του ν.2527/1997 όπως ισχύει): 

α) Απόφαση του οικείου συµβουλίου (ανάλογα αν πρόκειται για δήµο, Περιφέρεια, νοµικό 

πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, σύνδεσµο κ.λ.π.), µε την οποία θα περιγράφεται 

λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου, 

β) Αντίγραφο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν 

προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούµενου προσωπικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

του άρθρου 205 του ΚΚ∆Υ (ν.3584/2007). Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί ο νέος ΟΕΥ, θα 
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ληφθούν υπόψη οι παλαιοί, όπως ενδεχοµένως έχουν τροποποιηθεί επ’ αφορµή των 

διατάξεων του ν.4024/2011 

γ) Έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται εµπεριστατωµένα ότι το έργο δεν ανάγεται στον 

κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους 

για τους οποίους δεν µπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς,  

δ) Βεβαίωση της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό 

των οικείων φορέων οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα 

εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε 

περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2014.  

ε) Βεβαίωση του φορέα και του οικείου Γενικού Γραµµατέα σχετικά µε την πηγή 

χρηµατοδότησης του Π∆Ε ή την Πράξη Ένταξης που αναφέρεται ο αντίστοιχος 

κωδικός ή το Συµβόλαιο υλοποίησης του έργου. 

στ) Το Παράρτηµα Γ3 για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

προγραµµάτων συµπληρωµένο. 

Αφού διαπιστώσετε, έπειτα από τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι πρόκειται για 

γνήσιες συµβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας και δεν καλύπτουν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προβαίνετε στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία 

αιτιολογείται, πλήρως και µε σαφήνεια, η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης. Εάν 

διαπιστώσετε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συµβάσεων, δεν 

προωθείτε τα σχετικά αιτήµατα. Επίσης αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ πίνακας µη προωθηµένων σ’ 

αυτό  αιτηµάτων. 

Τα υπό προώθηση αιτήµατα, συνοδευόµενα από τα προπαρατεθέντα στοιχεία, καθώς και 

την εισηγητική σας έκθεση, διαβιβάζονται από τις υπηρεσίες σας συγκεντρωτικά για όλους τους 

φορείς (µε τη µορφή πίνακα), και όχι µεµονωµένα, έως τις ………………………. στο ΑΣΕΠ (όχι 

στο Υπουργείο), για την εφαρµογή των διατάξεων του ν.3812/2009 όπως ισχύει. 

Επισηµαίνεται ότι η ελλιπής αποστολή των ανωτέρω στοιχείων στο ΑΣΕΠ έχει ως 

συνέπεια την µη έγκαιρη εξέταση των αιτηµάτων από αυτό. 

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



  

 Υπόδειγµα Εισηγητικής Έκθεσης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου στους ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθµού 

και τα ΝΠ∆∆ αυτών (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων) 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ………,                     2014 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ …… Αριθ. Πρωτ.  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ …  
∆/ΝΣΗ …  
  
 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών 
Ταχ. ∆/νση:  ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
Τ.Κ.  Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ 
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   
Fax:   

 
 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου στο ………………………………………. (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων) 
 
ΣΧΕΤ: ………………………………………………………………………………… (έγγραφο του φορέα) 
 
 Κατόπιν του ………………………. εγγράφου σας (έγγραφο Υπουργείου 

Εσωτερικών), σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθ. …………….. απόφαση του 

…………………………………………………….. (φορέα) για την πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο ……………………………………………………… (ΟΤΑ 

Α’ & Β’ Βαθµού και τα ΝΠ∆∆ αυτών) και δη για την πρόσληψη ………. ατόµων κλάδων 

……………………………………., µε τα συνηµµένα αυτής. 

 α. Την υπ’ αριθ. ……………………………… βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας. 

 β. Την υπ’ αριθ. ……………………………… απόφαση του οικείου Συµβουλίου.  

 γ. Συµπληρωµένο τον πίνακα Β’. 

Ακριβής τίτλος έργου: ……………………………………………………………………… 

Αριθµός Πράξης Ένταξης :……………………………………………………………….. 

ΣΑΕ του έργου:……………………………………………………………………………….. 

Ποσοστό (%), χρηµατοδότησης, από Εθνικούς Πόρους: ……………………..  

Φορέας χρηµατοδότησης, από Εθνικούς Πόρους: …………………..………….. 

 Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν ελέγχου του σχετικού φακέλου από την Υπηρεσία 

µας, συναινούµε για την πραγµατοποίηση των ως άνω προσλήψεων. 

Κοινοποίηση: Ο Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
…………………. 

 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



  

Υπόδειγµα Οικονοµικής Βεβαίωσης 

Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου στους ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθµού 

και τα ΝΠ∆∆ αυτών (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων) 

 

Φορέας ………,                     2014 
   
  
  
  
   
Ταχ. ∆/νση:   
Τ.Κ.   
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   
Fax:   
E-mail:   

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
Για την πρόσληψη προσωπικού Ορισµένου Χρόνου στους ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθµού 

και σταν ΝΠ∆∆ αυτών (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων)

Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του 

προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων ορισµένου 

χρόνου για το έτος 2014 συνολικά …….. ατόµων σύµφωνα µε την ….. απόφαση 

του οικείου Συµβουλίου, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω 

ΚΑ του προϋπολογισµού 

α) Στον ΚΑ ……..του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 µε τίτλο 

«Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό ……………………… €  

β) Στον Κ.Α ………….του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 µε 

τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό ……………… € για την 

κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

Ακριβής τίτλος έργου: ……………………………………………………………………… 

Αριθµός Πράξης Ένταξης :……………………………………………………………….. 

ΣΑΕ του έργου:……………………………………………………………………………….. 

          Ποσοστό (%), χρηµατοδότησης, από Εθνικούς Πόρους: ……………………..  

          Φορέας χρηµατοδότησης: …………………….. 

       Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου 

έτους, σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31η-12-2014.   

 
    (Υπογραφή αρµοδίου) 

 

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β- ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού και ΝΠ∆∆ αυτών (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ:   

Ο.Τ.Α.:   
Ν.Π.∆.∆.:   

Προσωπικό (Ν.2190/1994)   
Ευρωπαϊκά προγράµµατα  

(Άρθρο 21, παρ. 3) 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ * 
ΠΕ 

* 
ΤΕ 

* 
∆Ε 

* 
ΥΕ 

Συνολικά 
αιτήµατα 
Σ.Μ.Ε. 
για το 
2013 

Τίτλος έργου 

Φορέας 
Χρηµατοδότησης 
από Εθνικούς 

Πόρους  

Ποσοστό (%) 
χρηµατοδότησης 
από Εθνικούς 

Πόρους 

**Πηγή χρηµατοδότησης 
Σ.Α.Ε. ή Σ.Α.Ε.Π. (µε τον 
αντίστοιχο ενάριθµο του 

έργου από Π.∆.Ε.) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
(για κάθε 
ειδικότητα 
χωριστά) 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*Συµπληρώνετε τον αριθµό των ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα. 

**Πηγή χρηµατοδότησης Συλλογικής Απόφασης Έργου (Σ.Α.Ε.) ή Συλλογικής Απόφασης Έργου Περιφερειών (Σ.Α.Ε.Π.) µε τον αντίστοιχο ενάριθµο του έργου 
από Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.). 

 

         ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α  

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου στα ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης µε προέλευση των πιστώσεων 

από ιδίους πόρους: 

 

• Για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (άρθρο 

21 παρ.1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει): 

 

α) Απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου, µε την οποία θα περιγράφεται 

λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους 

προσωπικού, κατά αριθµό, βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα 

β) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα 

εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε 

περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2014.  

γ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου από τον προϋπολογισµό τους συµπληρωµένο. Η ορθή και επιµελής 

συµπλήρωση του παραρτήµατος κρίνεται επιβεβληµένη. 

 

* υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων. 

 

• Για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου (άρθρο 6 του ν.2527/1997 όπως ισχύει): 

α) Απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου  µε την οποία θα περιγράφεται 

λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου, 

β) Αντίγραφο του Κανονισµού Λειτουργίας του φορέα. Εάν δεν υπάρχει νέος Κανονισµός, 

θα πρέπει να αποσταλούν οι παλαιοί Κανονισµοί Λειτουργίας των φορέων που 

συγχωνεύθηκαν.  

γ) Έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται εµπεριστατωµένα ότι το έργο δεν ανάγεται στον 

κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους 

για τους οποίους δεν µπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς,  

δ) Βεβαίωση της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό 

των οικείων φορέων οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα 

εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε 

περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2014.  

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



 

ε) το Παράρτηµα Γ4 για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου από τον προϋπολογισµό 

τους συµπληρωµένο. 

Εν συνεχεία, αφού διαπιστώσετε, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι 

πρόκειται πράγµατι για ανάγκες που µπορούν να καλυφθούν µόνο µε τη σύναψη τέτοιων 

συµβάσεων, προβαίνετε στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης 

έργου, στην οποία αιτιολογείται, πλήρως και µε σαφήνεια, η αναγκαιότητα της έγκρισης. Εάν 

διαπιστώσετε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συµβάσεων, δεν 

προωθείτε τα σχετικά αιτήµατα. Επίσης αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ πίνακας µη προωθηµένων σ’ 

αυτό  αιτηµάτων. 

Τα υπό προώθηση αιτήµατα, συνοδευόµενα από τα προπαρατεθέντα στοιχεία, καθώς και 

την εισηγητική σας έκθεση, διαβιβάζονται από τις υπηρεσίες σας συγκεντρωτικά για όλους τους 

φορείς (µε τη µορφή πίνακα), και όχι µεµονωµένα, έως τις ………………………. στο ΑΣΕΠ (όχι 

στο Υπουργείο), για την εφαρµογή των διατάξεων του ν.3812/2009 όπως ισχύει.  

Επισηµαίνεται ότι η ελλιπής αποστολή των ανωτέρω στοιχείων στο ΑΣΕΠ έχει ως 

συνέπεια την µη έγκαιρη εξέταση των αιτηµάτων από αυτό. 

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



 

Υπόδειγµα Εισηγητικής Έκθεσης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου στα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού 

 (µε προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους) 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ………,                     2014 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ …… Αριθ. Πρωτ.  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ …  
∆/ΝΣΗ …  
  
 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών 
Ταχ. ∆/νση:  ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
Τ.Κ.  Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ 
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   
Fax:   

 
 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου στο ………………………………………. (η προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του Φορέα) 
 
ΣΧΕΤ: ………………………………………………………………………………… (έγγραφο του φορέα) 
 
 
 Κατόπιν του ………………………. εγγράφου σας (έγγραφο Υπουργείου 

Εσωτερικών), σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθ. …………….. απόφαση του 

…………………………………………………….. (φορέα) για την πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο ……………………………………………………… (ΝΠΙ∆ 

των ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθµού) και δη για την πρόσληψη ………. ατόµων κλάδων 

……………………………………., µε τα συνηµµένα αυτής. 

 α. Την υπ’ αριθ. ……………………………… βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας. 

 β. Την υπ’ αριθ. ……………………………… απόφαση του οικείου Συµβουλίου.  

 γ. Συµπληρωµένο τον πίνακα Β’. 

 Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν ελέγχου του σχετικού φακέλου από την Υπηρεσία 

µας, συναινούµε για την πραγµατοποίηση των ως άνω προσλήψεων. 

 

 
Κοινοποίηση: Ο Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

…………………. 
 
 
 
 

 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



 

 

Υπόδειγµα Οικονοµικής Βεβαίωσης 

Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου στα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού 

(µε προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους) 

 

Φορέας ………,                     2014 
   
  
  
  
   
Ταχ. ∆/νση:   
Τ.Κ.   
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   
Fax:   
E-mail:   

 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου από τον προϋπολογισµό τους

Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του 

προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων ορισµένου 

χρόνου για το έτος 2014 συνολικά …….. ατόµων σύµφωνα µε την ….. απόφαση 

του οικείου Συµβουλίου, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω 

ΚΑ του προϋπολογισµού 

α) Στον ΚΑ ……..του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 µε τίτλο 

«Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό ……………………… €  

β) Στον Κ.Α ………….του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 µε 

τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό ……………… € για την 

κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

       Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου 

έτους, σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31η-12-2014.   

 
 
 

    (Υπογραφή αρµοδίου) 
 

 

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β -  ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (µε προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ:   
Ο.Τ.Α.:   

Ν.Π.Ι.∆.:   
Προσωπικό (Ν.2190/1994)    

Εποχιακό (άρθρο 21, παρ. 1) 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
** 
ΠΕ 

** 
ΤΕ 

** 
∆Ε 

** 
ΥΕ 

Συνολικά 
αιτήµατα 
Σ.Μ.Ε. 
για το 
2014 

Αντίστοιχος κωδικός 
του προϋπολογισµού 

της Επιχείρησης 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ (για κάθε ειδικότητα 

χωριστά) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΥΣ 
ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ  

2013 

                  
                  
                  
                  
                  
                   
                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
 

**Συµπληρώνεται τον αριθµό των ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα. 

 

 

           
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου στα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ στο πλαίσιο προγραµµάτων: 

 

• Για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (άρθρο 

21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει): 

 

α) Απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου, µε την οποία θα περιγράφεται 

λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους 

προσωπικού, κατά αριθµό, βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα. Στην απόφαση αυτή 

αναφέρεται ρητά ποιες θέσεις αφορούν ανανεώσεις συµβάσεων και ποιες νέες 

προσλήψεις. 

β) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα 

εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε 

περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2014.  

γ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο προγραµµάτων συµπληρωµένο. Η ορθή και επιµελής 

συµπλήρωση του παραρτήµατος κρίνεται επιβεβληµένη. 

 

* υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων 6. 

 

• Για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου (άρθρο 6 του ν.2527/1997 όπως ισχύει): 

α) Απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου, µε την οποία θα περιγράφεται 

λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου.  

β) Αντίγραφο του Κανονισµού Λειτουργίας του φορέα. Εάν δεν υπάρχει νέος Κανονισµός,  

θα πρέπει να αποσταλούν οι παλαιοί Κανονισµοί Λειτουργίας των φορέων που 

συγχωνεύθηκαν.  

γ) Έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται εµπεριστατωµένα ότι το έργο δεν ανάγεται στον 

κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους 

για τους οποίους δεν µπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς,  

δ) Βεβαίωση της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό 

των οικείων φορέων οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα 

εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε 

περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2014.  
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ε) Βεβαίωση του φορέα και του οικείου Γενικού Γραµµατέα σχετικά µε την πηγή 

χρηµατοδότησης του Π∆Ε ή την Πράξη Ένταξης που αναφέρεται ο αντίστοιχος 

κωδικός ή το Συµβόλαιο υλοποίησης του έργου. 

στ) Το Παράρτηµα Γ5 για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

προγραµµάτων συµπληρωµένο. 

Εν συνεχεία, αφού διαπιστώσετε, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι 

πρόκειται πράγµατι για ανάγκες που µπορούν να καλυφθούν µόνο µε τη σύναψη τέτοιων 

συµβάσεων, προβαίνετε στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης 

έργου στο πλαίσιο προγραµµάτων, στην οποία αιτιολογείται, πλήρως και µε σαφήνεια, η 

αναγκαιότητα της έγκρισης. Εάν διαπιστώσετε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη 

σύναψη τέτοιων συµβάσεων, δεν προωθείτε τα σχετικά αιτήµατα. Επίσης αποστέλλεται στο 

ΑΣΕΠ πίνακας µη προωθηµένων σ’ αυτό  αιτηµάτων. 

Τα υπό προώθηση αιτήµατα, συνοδευόµενα από τα προπαρατεθέντα στοιχεία, καθώς και 

την εισηγητική σας έκθεση, διαβιβάζονται από τις υπηρεσίες σας συγκεντρωτικά για όλους τους 

φορείς (µε τη µορφή πίνακα), και όχι µεµονωµένα, έως τις ………………………. στο ΑΣΕΠ (όχι 

στο Υπουργείο), για την εφαρµογή των διατάξεων του ν.3812/2009 όπως ισχύει.  

Επισηµαίνεται ότι η ελλιπής αποστολή των ανωτέρω στοιχείων στο ΑΣΕΠ έχει ως 

συνέπεια την µη έγκαιρη εξέταση των αιτηµάτων από αυτό. 
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Υπόδειγµα Εισηγητικής Έκθεσης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου στα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ  

(στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ………,                     2014 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ …… Αριθ. Πρωτ.  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ …  
∆/ΝΣΗ …  
  
 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών 
Ταχ. ∆/νση:  ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
Τ.Κ.  Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ 
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   
Fax:   

 
ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου στο ………………………………………. (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων) 
 
ΣΧΕΤ: ………………………………………………………………………………… (έγγραφο του φορέα) 
 
 Κατόπιν του ………………………. εγγράφου σας (έγγραφο Υπουργείου 

Εσωτερικών), σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθ. …………….. απόφαση του 

…………………………………………………….. (φορέα) για την πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο ……………………………………………………… (ΝΠΙ∆ 

των ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθµού) και δη για την πρόσληψη ………. ατόµων κλάδων 

……………………………………., µε τα συνηµµένα αυτής. 

 α. Την υπ’ αριθ. ……………………………… βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας. 

 β. Την υπ’ αριθ. ……………………………… απόφαση του οικείου Συµβουλίου.  

 γ. Συµπληρωµένο τον πίνακα Β’. 

Ακριβής τίτλος έργου: ……………………………………………………………………… 

Αριθµός Πράξης Ένταξης :……………………………………………………………….. 

ΣΑΕ του έργου:……………………………………………………………………………….. 

Ποσοστό (%), χρηµατοδότησης, από Εθνικούς Πόρους: …………………….. 

Φορέας χρηµατοδότησης, από Εθνικούς Πόρους: ………………………..…….. 

 Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν ελέγχου του σχετικού φακέλου από την Υπηρεσία 

µας, συναινούµε για την πραγµατοποίηση των ως άνω προσλήψεων. 

 
Κοινοποίηση: Ο Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

…………………. 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α



 

Υπόδειγµα Οικονοµικής Βεβαίωσης 

Προσωπικό  Ορισµένου Χρόνου στα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού 

(στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων) 

Φορέας ………,                     2014 
   
  
  
  
   
Ταχ. ∆/νση:   
Τ.Κ.   
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:   
Fax:   
E-mail:   

 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

Για την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου στα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ Α’ & Β’ 
Βαθµού στο πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του 

προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων ορισµένου 

χρόνου για το έτος 2014 συνολικά …….. ατόµων σύµφωνα µε την ….. απόφαση 

του οικείου Συµβουλίου, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω 

ΚΑ του προϋπολογισµού 

α) Στον ΚΑ ……..του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 µε τίτλο 

«Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό ……………………… €  

β) Στον Κ.Α ………….του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 µε 

τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό ……………… € για την 

κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

Ακριβής τίτλος έργου: ……………………………………………………………………… 

Αριθµός Πράξης Ένταξης :……………………………………………………………….. 

ΣΑΕ του έργου:……………………………………………………………………………….. 

    Ποσοστό (%), χρηµατοδότησης, από Εθνικούς Πόρους: …………………….. 

    Φορέας χρηµατοδότησης: …………………….. 

       Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου 

έτους, σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31η-12-2014.   

 
    (Υπογραφή αρµοδίου)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Β – ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ:   

Ο.Τ.Α.:   
Ν.Π.Ι.∆.:   

Προσωπικό (Ν.2190/1994)   
Ευρωπαϊκά προγράµµατα  

(Άρθρο 21, παρ. 3) 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ * 
ΠΕ 

* 
ΤΕ 

* 
∆Ε 

* 
ΥΕ 

Συνολικά 
αιτήµατα 
Σ.Μ.Ε. 
για το 
2013 

Τίτλος έργου 

Φορέας 
Χρηµατοδότησης 
από Εθνικούς 

Πόρους  

Ποσοστό (%) 
χρηµατοδότησης 
από Εθνικούς 

Πόρους 

**Πηγή χρηµατοδότησης 
Σ.Α.Ε. ή Σ.Α.Ε.Π. (µε τον 
αντίστοιχο ενάριθµο του 

έργου από Π.∆.Ε.) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
(για κάθε 
ειδικότητα 
χωριστά) 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*Συµπληρώνετε τον αριθµό των ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα. 

**Πηγή χρηµατοδότησης Συλλογικής Απόφασης Έργου (Σ.Α.Ε.) ή Συλλογικής Απόφασης Έργου Περιφερειών (Σ.Α.Ε.Π.) µε τον αντίστοιχο ενάριθµο του έργου 
από Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.). 

 

         ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α  

ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ν-Ν9Α


