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ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

Ταχ.Δ/νση     : Σταδίου 27
Τ.Κ.                 : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Παπαδάτου
e-mail             :
Τηλέφωνο      : 213-1364379
FAX                 : 213-1364383

ΠΡΟΣ:
Περιφέρειες του Κράτους:
α) Δ/νσεις Αυτ/σης και Αποκ/σης

Έδρες τους
β) Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης 

στους Νομούς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 37

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 
έργου  κατά  το  χρονικό  διάστημα  των  περιφερειακών  και  δημοτικών 
εκλογών

ΣΧΕΤ.: 1) Το Α.Π. 47329/19.8.2010 έγγραφό μας
2) Η αριθ. 24/2010 (Α.Π. 50259/6.9.2010) εγκύκλιός μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, αναφορικά με την απαγόρευση των 

προσλήψεων  από  τους  ΟΤΑ  και  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  κατά  την  περίοδο  των 

περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, 

σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε με απόφασή του ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 17 του ν.3871/2010, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η πρόσληψη 

προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 

28 του ν.2190/94, όπως ισχύει.

Κατόπιν  τούτου,  παρακαλούμε  να  ενημερώσετε  άμεσα  τους  ΟΤΑ  της  χωρικής  σας 

αρμοδιότητας ότι μπορούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς διαδικασίες για 

τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

και εφόσον έχουν την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, ενόψει της λήξης της θητείας των αιρετών και της ανάληψης των 

καθηκόντων των νέων αρχών, για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και 

την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας,  όπου συντρέχει  περίπτωση 
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λήξης  υφιστάμενων  συμβάσεων,  οι  οικείοι  φορείς  μπορούν  να  προωθήσουν  άμεσα  τη 

διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Συμβούλιο της Επικρατείας
2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
3. Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Διοίκησης και Η.Δ.
4. ΑΣΕΠ
5. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης
6. Εθνικό Τυπογραφείο
7. ΚΕΔΚΕ
8. ΕΝΑΕ
9. ΑΔΕΔΥ
10. ΠΟΕ-ΟΤΑ
11. ΠΟΠ-ΟΤΑ
12. ΟΣΥΝΑΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
- Δ/νσή μας (5) 
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