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ΘΕΜΑ: Εξαίρεση προσωπικού ορισμένου χρόνου από τις διατάξεις του άρθρου 21
ν.2190/94 όπως ισχύει μέχρι 31-12-2010
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 353/Β΄/30-3-2010 δημοσιεύθηκε η αριθμ. οικ.14217/29-3-2010
Υπουργική Απόφαση «Εξαίρεση προσωπικού ορισμένου χρόνου από τις διατάξεις του άρθρου 21
ν.2190/94 όπως ισχύει μέχρι 31-12-2010».
Η απόφαση αυτή εκδόθηκε δυνάμει των προβλεπομένων στο άρθρο 14 παρ.1β του
ν.3812/2009 (234/Α΄), όπου παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να εξαιρούνται μέχρι 31-12-2010 από τις
διατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94 όπως ισχύει ειδικές κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση εξαιρούνται για το τρέχον έτος από τα οριζόμενα στο
ν.2190/94 όπως ισχύει οι περιπτώσεις προσλήψεων που προβλέπονται στα άρθρα 209, 210 και
211 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), που
αφορούν το προσωπικό για την εκτέλεση έκτακτων έργων με αυτεπιστασία, το
εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται έως πέντε ημερομίσθια το μήνα, και
τους υδρονομείς άρδευσης των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
Ως εκ τούτου, οι προσλήψεις των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού ορισμένου χρόνου θα
πραγματοποιηθούν και φέτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 209, 210 και 211, δηλαδή κατ’
εξαίρεση της διαδικασίας του ν.2190/94 όπως ισχύει και χωρίς να απαιτείται η έγκριση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Όσον αφορά το προσωπικό του άρθρου 211 ΚΚΔΚΥ, θα πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται
αποκλειστικά για υδρονομείς άρδευσης των ΟΤΑ, και ως εκ τούτου η εξαίρεση που εισάγεται
για το τρέχον έτος με την αριθμ.14217/29-3-2010 Υπουργική Απόφαση και η υπαγωγή της
πρόσληψης του προσωπικού αυτού στα οριζόμενα στο από 28.3/15.4.1957 β.δ. «Περί της
αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» περιορίζεται μόνο σε αυτούς.
Αντίθετα, η αριθμ. 14217/29-3-2010 Απόφαση δεν αφορά τους υδρονομείς ύδρευσης, είτε
αυτοί προσλαμβάνονται στους ΟΤΑ, είτε σε ΝΠΙΔ αυτών (π.χ. Δημοτικές Επιχειρήσεις ΎδρευσηςΑποχέτευσης). Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται κανονικά το άρθρο 21 ν.2190/94 όπως ισχύει 1
Έπειτα από τα ανωτέρω, έχουν ήδη προσαρμοστεί αντίστοιχα οι απαντήσεις που είχαν
αναρτηθεί στις σχετικές «συχνές ερωτήσεις» στον ιστότοπο του Υπουργείου μας. Σύμφωνα με τα
παραπάνω, αιτήματα που έχουν αποσταλεί για την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και
αφορούν την πρόσληψη προσωπικού των ως άνω κατηγοριών δεν απαιτείται να εξεταστούν.
Ωστόσο, εάν οι ΟΤΑ έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού με το
άρθρο 205 παρ.2 ΚΚΔΚΥ (προσωπικό για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, χωρίς
έγκριση της ΠΥΣ), οι διαδικασίες αυτές ισχύουν κανονικά.
Για τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους φορείς αρμοδιότητάς σας,
ενόψει μάλιστα και της έναρξης της αρδευτικής περιόδου.
Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
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Γεώργιος Ντόλιος

Κοινότητες και Δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους είναι δυνατόν να προσλαμβάνουν υδρονομείς ύδρευσης και
με τις διατάξεις του άρθρου 210 ΚΚΔΚΥ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

