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Α. Π.: 58975
ΠΡΟ: Πεξηθέξεηεο ηνπ Κξάηνπο
-Γεληθνύο Γξακκαηείο
-Γ/λζεηο Απη/ζεο θαη Απνθ/ζεο
Έδξεο ηνπο
-Γ/λζεηο Σνπ. Απη/ζεο & Γ/ζεο
ζηνπο Ννκνύο
ΚΟΙΝ.: 1. Τπνπξγείν Απαζρόιεζεο &
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
Πεηξαηώο 40
2. ΑΔΠ
Πνπιίνπ 6 & Λεσθ. Αιεμάλδξαο
Σ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ

ΘΔΜΑ: Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα ησλ
ΟΣΑ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΚΣ ή ην ΔΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ Γ΄
ΚΠ ή ηνπ ΔΠΑ

Με ηελ Α.Π. 53562/28-8-08 εγθύθιηό καο, γλσξίζακε όηη γηα ηελ αλαλέσζε ησλ
ζπκβάζεσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνύ ησλ
πξνγξακκάησλ «Βνήζεηα ζην πίηη», «Μνλάδεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο» θαη ΚΗΦΗ ηνπ
Γ΄ΚΠ κέρξη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ «ελέξγεηεο ελίζρπζεο ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ειηθησκέλσλ θαη αηόκσλ
πνπ ρξήδνπλ θαη’ νίθνλ βνήζεηαο» θαη «ελέξγεηεο ζηήξημεο ειηθησκέλσλ αηόκσλ
πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο ησλ εκκέζσο
σθεινύκελσλ αηόκσλ»ηνπ ΔΠΑ πνπ ζα ηα ππνθαηαζηήζνπλ, δελ απαηηείηαη έγθξηζε
ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.
Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο αξηζ. νηθ60292/2158/2008 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1724/Β΄),
νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ ζηα αλσηέξσ λέα πξνγξάκκαηα,
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ππνρξενύληαη λα απαζρνινύλ ην πξνβιεπόκελν πξνζσπηθό ή λα έρνπλ πξνβεί
απνδεδεηγκέλα θαηά ηε ζηηγκή ηεο αίηεζεο ζε ελέξγεηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ
πξνζσπηθνύ πνπ έρεη δηαθόςεη ηελ εξγαζία ηνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη πξόζιεςε λένπ πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ, ηεξείηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/94, όπσο
ηζρύεη.
Σνλίδεηαη όηη, γηα ηελ πξόζιεςε λένπ πξνζσπηθνύ από ηηο επηρεηξήζεηο ησλ
ΟΣΑ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηελ έληαμή ηνπο ζηα λέα πξνγξάκκαηα, ζην πιαίζην
ηεο κεηαβαηηθήο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ίδηαο ΚΤΑ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε έληαμεο ζην αληίζηνηρν λέν πξόγξακκα, απαηηείηαη ε έθδνζε απόθαζεο
έγθξηζεο από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.
Σέινο ζαο γλσξίδνπκε όηη ε έγθξηζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο απαηηείηαη θαη γηα ηελ πξόζιεςε λένπ πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ από
ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκόληζε νηθνγελεηαθήο
θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» πνπ έρεη ππνθαηαζηήζεη ηα πξνγξάκκαηα «Βξεθνλεπηαθνί
ηαζκνί», «Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο», «Παηδηθνί ζηαζκνί»,
«Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (Κ.Γ.Α.Π.)» θαη «Κέληξα Γεκηνπξγηθήο
Απαζρόιεζεο Παηδηώλ κε Δηδηθέο αλάγθεο (Κ.Γ.Α.Π. - Μ.Δ.Α)» ηνπ Γ΄ΚΠ.
Γηα ηα αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο ελεκεξώζεηε άκεζα κε ηειενκνηνηππία
(fax) ηνπο ΟΣΑ αξκνδηόηεηάο ζαο.

Ο Τθππνπξγόο

Θαλάζεο Νάθνο
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ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γξαθείν Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ
3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα
4. Γξαθείν Γελ. Δ/ληή Σνπ. Απη/ζεο
5. Δηεύζπλζε Απινύζηεπζεο Δηαδηθαζηώλ
6. Σκήκα ΠΟΣΑ
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