
Ενημέρωση για τη διαδικασία έγκρισης Ανακοινώσεων συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου 

στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

Ανακοίνωση Α.Σ.Ε.Π. 

Αναφορικά με την έγκριση ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις 

Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, 

απαιτούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Α. Σχέδιο Ανακοίνωσης, δεόντως πρωτοκολλημένο και υπογεγραμμένο από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα, με αριθμό, ειδικότητες, διάρκεια συμβάσεων και λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που αναρτάται στο διαδίκτυο. 

Β. Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα σχετικά με τις προσλήψεις, όπου θα αναφέρονται ο 

αριθμός, οι ειδικότητες, η διάρκεια συμβάσεων (με τη δυνατότητα ανανέωσης), το 

πλαίσιο εντός του οποίου θα γίνουν οι προσλήψεις και η χρηματοδότηση της δαπάνης. 

Όλα τα προαναφερόμενα πρέπει να εναρμονίζονται με τα προβλεπόμενα στο οικείο 

πρόγραμμα. 

Γ. Ενημέρωση για οποιαδήποτε ενέργεια προς έγκριση των προσλήψεων, στην οποία 

ενδεχομένως έχει προβεί ο φορέας, μετά την εξαίρεση υποχρέωσης έκδοσης εγκριτικής 

απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006  (π.χ. διαβίβαση προς οικεία Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, εισηγητική έκθεση αυτής) εφόσον υπάρχει τέτοια ενέργεια. 

Δ. Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, απευθυνόμενη προς Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα υπόδειγμα που 

διαθέτει το Α.Σ.Ε.Π. και διαβιβάζεται στους φορείς, αν το χρειαστούν. 

Ε. Έγκριση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση επί του οικονομικού προϋπολογισμού 

τρέχοντος έτους, (τούτο εξαρτάται από τη νομική μορφή του φορέα). 

ΣΤ. Έγγραφο του φορέα, στο οποίο αιτιολογούνται τυχόν προσόντα (γνώση Η/Υ, γνώση 

ξένης γλώσσας κτλ.) αναλόγως των καθηκόντων που θα αναλάβουν οι προσληπτέοι, αν 

συμπεριλαμβάνονται πρόσθετα προσόντα στην Ανακοίνωση. 

Ζ. Σχετικό ΦΕΚ αρχικής σύστασης για τα Νομικά Πρόσωπα και ενημέρωση/ΦΕΚ σχετικά με 

ενδεχόμενη μεταβολή (απορρόφηση/συγχώνευση) ή μη, μετά την έναρξη ισχύος του 

Νόμου «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Επιπροσθέτως, για να προχωρήσει το Α.Σ.Ε.Π. στην έγκριση των ως άνω ανακοινώσεων για 

την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικότερα για να συμπεριλάβει τη 

δυνατότητα ανανέωσης - παράτασης  των συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του 

ν. 2190/1994, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ότι η πρόσληψη των ατόμων στις 

προκηρρυσσόμενες ειδικότητες με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου προγράμματος και η δαπάνη που τη συνοδεύει είναι επιλέξιμη (σχετική η 

υπ’ αριθμ. 5420/22-2-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης). 

Συνεπώς, κατά περίπτωση και ανάλογα με το πρόγραμμα, οι φορείς χρειάζεται 

απαραιτήτως να αποστείλουν δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο υλοποιούμενο 

πρόγραμμα, όπως ενδεικτικά αίτηση χρηματοδότησης – πρότασης, απόφαση ένταξης 



πράξης, τελικό εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο πράξης, προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών, 

απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα, πρόσκληση ή οδηγό εφαρμογής και γενικά 

οποιαδήποτε έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα ισχύοντα στο εν λόγω πρόγραμμα, 

η πρόβλεψη δυνατότητας πρόσληψης προσωπικού (αριθμός, κατηγορία εκπαίδευσης, 

ειδικότητα) με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. και η επιλεξιμότητα της σχετικής δαπάνης. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση λοιπών φορέων, πλην ΟΤΑ, με εξαίρεση τα υπό 

στοιχεία Γ, Ε και Ζ. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με συγκεκριμένο 

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας (2131319326, 356, 

377 κα Σταθοπούλου και κ. Τσενεκίδης). 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με την έγκριση, από το ΑΣΕΠ, των φακέλων 

προκήρυξης για στελέχωση των δομών φτώχειας και των Κέντρων Κοινότητας έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της επεξεργασίας πινάκων κριτηρίων με τα νομοθετημένα 

κριτήρια όπως αναφέρονται στο Ν. 4430/16 (άρθρο 74) και έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ 

(https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/page141/page14?_afrLoop=74029840039480

83&_adf.ctrl-

state=1a1w6mr1kw_38#!%40%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fs3eab32a

b_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d%2FPage13.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2

Fasep%26_adf.ctrl-state%3D1a1w6mr1kw_42 ) 3 υποδείγματα: πρόσκλησης του φορέα, 

αίτησης του ωφελούμενου και παράρτημα ανακοινώσεων. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με συγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΑΣΕΠ, κα Σταθοπούλου, τηλ. 

21313193326, -356 και κ. Καββαδά, τηλ. 2131319351. 
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