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ΠΡΟΣ :

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου  στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Νόμου 

4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016),η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 αντικαθίσταται  

ως εξής:

«4. Στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280) προστίθεται 

περίπτωση κζ΄ ως εξής : 

«κζ΄) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ, ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις 

εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο 

χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και 

οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών»». 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006,όπως ισχύει, για προσωπικό 

που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών 

προγραμμάτων  με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία 

απασχόληση καθώς και με  συμβάσεις μίσθωσης έργου. Η εξαίρεση από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, 

όπως ισχύει, καλύπτει  και τις παρατάσεις και ανανεώσεις των ανωτέρω συμβάσεων. 

Με την θέσπιση των εν λόγω διατάξεων δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται άμεσα και 

χωρίς επιπλέον  διαδικασίες  έγκρισης από κεντρικούς φορείς,  συμβάσεις που εξυπηρετούν ανάγκες 

προγραμμάτων που εντάσσονται μέσα σε διεθνή και κοινοτικά πλαίσια χρηματοδότησης και είναι 

ορισμένα σε είδος, δράσεις και χρονική διάρκεια.

Η παρούσα εγκύκλιος διατίθεται και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης ( Ηλ. Δ/νση www.minadmin.gov.gr, στη Διαδρομή : Προκηρύξεις – 

Προσωπικό – Προσλήψεις καθώς και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

                     ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
  1. Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες 

-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (πλην Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης – Σταδίου 27) 
-Δ/νσεις εποπτείας Νομικών Προσώπων
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους)
2. Ανεξάρτητες Αρχές
Δ/νσεις  Διοικητικού

ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

1. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
2. Υπουργεία

http://www.minadmin.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΟΡΝ465ΦΘΕ-ΨΕΤ



-Γραφεία κκ Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία κκ Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 
5. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
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