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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   28  Ιουλίου 2010 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 42781 
  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: 
∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Περιφέρειες του Κράτους 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ∆/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης 
 (Έδρες τους) 
Ταχ.∆/νση : Σταδίου 27 ∆/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ∆/σης  
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα  
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήµα 

  Χριστόφορος Αναστασιάδης 
 

Τηλέφωνο : 213-1364382 & 213 136 4330  
FAX : 213-1364383  

 
ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ Α’ Βαθµού 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 47, παρ. 18 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’) µε το οποίο 

αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’ ) η 

αναστολή των προσλήψεων επεκτάθηκε και στην περίπτωση ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 

33/2006. Υπενθυµίζεται ότι στην ανωτέρω περίπτωση ιθ’ περιλαµβάνεται και το προσωπικό των 

ΟΤΑ Α’ Βαθµού, το οποίο έχει εξαιρεθεί από τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης της ΠΥΣ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, για το διορισµό των επιτυχόντων που τα οριστικά αποτελέσµατα 

εκδόθηκαν µέχρι 31-12-2009 αλλά και για αυτούς που τα οριστικά αποτελέσµατα εκδόθηκαν ή θα 

εκδοθούν µετά την 1-1-2010 ισχύουν οµοίως οι ρυθµίσεις του άρθρου 10 του ν.3833/2010 για 

σταδιακή πρόσληψή τους. 

Σχετική είναι η Α.Π. ∆ΙΠΠ/Φ.2.9/27/οικ. 8179/13-4-2010 εγκύκλιος της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα : www.gspa.gr στη ∆ιαδροµή Προσλήψεις / Νέες Καταχωρήσεις. 

Ειδικά για τους επιτυχόντες που έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η 

απόφαση διορισµού µέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3848/2010 (19-5-2010) και εκκρεµεί η 

ορκωµοσία και ανάληψη υπηρεσίας, τότε η διαδικασία πρόσληψης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται 

κανονικά.  

Ελληνική   
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Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων δεν 

θα γίνεται πρόσληψη των επιτυχόντων αυτών µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου µε βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007. 

Σε περίπτωση που οι φορείς ήδη απασχολούν επιτυχόντες που περιλαµβάνονται σε 

προσωρινούς πίνακες αυτοί θα απασχοληθούν µέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων. Ο δε 

διορισµός των περιλαµβανοµένων στους οριστικούς πίνακες θα γίνει ανάλογα µε την ηµεροµηνία 

έκδοσης των οριστικών αποτελεσµάτων, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω εγκύκλιο.  

Τέλος, σας επισηµαίνουµε ότι στην αναστολή προσλήψεων υπάγονται και οι δικηγόροι µε 

έµµισθη εντολή των ΟΤΑ Α’ Βαθµού, καθόσον αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της 

υπηρεσίας και ως εκ τούτου υπάγονται στις ρυθµίσεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 3833/2010. 

Η διαδικασία µπορεί να συνεχιστεί κανονικά ωστόσο η σχετική πράξη πρόσληψης θα 

ακολουθήσει τα οριζόµενα στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.    

Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε άµεσα τους ΟΤΑ Α’ Βαθµού της χωρικής σας 

αρµοδιότητας. 

 

 

 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  

  
  

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Εθνικό Τυπογραφείο  
2. ΚΕ∆ΚΕ 
3. ΠΟΕ – ΟΤΑ 
4. ΠΟΠ - ΟΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
- Γραφείο Υπουργού  
- Γραφείο Υφυπουργού 
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
- Γραφείο Γεν. ∆/ντη Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- ∆/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. 

   (Με την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα εγκύκλιος στον   ιστοχώρο 
   του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.&Η.∆. στη ∆ιαδροµή :     
   Περιφερειακή ∆ιοίκηση – Αυτοδιοίκηση/ Τοπ. Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού/  
   Προσλήψεις / Εγκύκλιοι 
 - ∆/νσή µας (1) 


