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Θέμα: Αύξηση ορίου μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα
προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα
συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
για το έτος 2015

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της αριθμ.33/2006 Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄),
3. Την

ανάγκη

περιστολής

των

δαπανών

στους

Οργανισμούς

Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών,

Τοπικής
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4. Τη μείωση κατά δέκα τοις εκατό (10 %) του αριθμού των χορηγούμενων
εγκρίσεων για το έτος 2015 σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους
2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του
ν.3833/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις της
περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου
του ν.4093/2012,
5. Την εξαίρεση από τον ανωτέρω περιορισμό των εγκρίσεων πρόσληψης και
ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο
πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων, κατά το σκέλος που η
μισθοδοσία των ανωτέρω δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω
διατάξεις,
6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4314/2014 οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων εξαιρέθηκαν της
υποχρέωσης έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει,
7. Την αριθμ.οικ.9240/16-3-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών &
Διοικητικής

Ανασυγκρότησης

και

Οικονομικών

«Ορισμός

μέγιστου

επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου,
κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως
ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2015», με την οποία ο αριθμός
αυτός καθορίζεται σε 5495 άτομα συνολικά, εκ των οποίων 1037 αμείβονται
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ενώ 4458 απασχολούνται με συμβάσεις
στο

πλαίσιο

ερευνητικών,

αναπτυξιακών

συμβολαίων

και

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων,
8. Το γεγονός ότι, βάσει των σχετικών υποβληθέντων αιτημάτων των φορέων, ο
ανωτέρω αριθμός δεν επαρκεί για την υλοποίηση των ως άνω έργων,
9. Την ανάγκη απορρόφησης των διατιθέμενων στο πλαίσιο αυτό πόρων και της
προώθησης της ανάπτυξης,
10. Το π.δ.24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
11. Το π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
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12. Το π.δ. 54/2015 (ΦΕΚ 83/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
13. Την αριθμ.Υ59/16-2-2015 Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα (ΦΕΚ 256/Β΄),
14. Την

αριθμ.

Αναπληρωτή

Υ 210/24-7-2015 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
Υπουργό

Εσωτερικών

και

Διοικητικής

στον

Ανασυγκρότησης

Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 1562/Β΄),
15. Το γεγονός ότι προκαλείται επιπλέον δαπάνη η οποία θα αντιμετωπιστεί από
τους προϋπολογισμούς των οικείων ΟΤΑ.

Αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθμ.οικ.9240/16-3-2015 Κοινή Απόφαση ως εξής:
Ο αριθμός των εγκρίσεων πρόσληψης και ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εντάσσονται στο πλαίσιο
ερευνητικών,

αναπτυξιακών

συμβολαίων

και

συγχρηματοδοτούμενων

από

την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων αυξάνεται κατά 1.100 άτομα.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ.οικ.9240/16-3-2015 Κοινή Απόφαση.
3. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
4. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΑΝ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ
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Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί:
1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης,
Πανεπιστημίου 37.
2. Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34 (με την παράκληση να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. κα Γεν. Διευθύντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης
4. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

