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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 
 

Απασχόληση Έκτακτων Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου στη ∆ηµόσια Υπηρεσία 
 
 Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού επιθυµεί να 
αναφερθεί στην ταυτάριθµη Εγκύκλιο Επιστολή του Υπουργείου Οικονοµικών µε ηµερ. 2 
Απριλίου 2008, και, σε συνέχεια αυτής, να σας πληροφορήσει ότι η επεξεργασία 
νοµοθετικών ρυθµίσεων για οριστική επίλυση του πιο πάνω θέµατος βρίσκεται σε 
προχωρηµένο στάδιο. Επειδή, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η υιοθέτηση τέτοιων 
ρυθµίσεων µέχρι το τέλος του έτους, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της χρονικής 
περιόδου ισχύος της εν λόγω µεταβατικής ρύθµισης ούτως ώστε να παρασχεθεί ο 
απαιτούµενος χρόνος για την οριστική ρύθµιση του θέµατος. Συγκεκριµένα, έχει 
αποφασισθεί η επέκταση της χρονικής περιόδου ισχύος της µεταβατικής ρύθµισης που 
περιλαµβάνεται στην πιο πάνω Εγκύκλιο Επιστολή µέχρι και την 31η Μαρτίου 2009 ή 
ενωρίτερα εφόσον οι εν λόγω ρυθµίσεις εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
τεθούν σε εφαρµογή πριν την ηµεροµηνία αυτή.  
  

2. Ως εκ των πιο πάνω, τα Υπουργεία/Τµήµατα/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες που 
απασχολούν έκτακτο προσωπικό αορίστου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένου και του 
προσωπικού που θα καταστεί  αορίστου χρόνου µετά την 1η Ιανουαρίου 2009 και µέχρι την  
31η Μαρτίου 2009, ή και ενωρίτερα, όπως αναφέρεται πιο πάνω, καλούνται όπως µην 
προχωρούν σε τερµατισµό των υπηρεσιών του σε περίπτωση πλήρωσης θέσεων έναντι 
των οποίων απασχολείται. Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και στις περιπτώσεις έκτακτου 
προσωπικού που δεν έχει ακόµη καταστεί αορίστου χρόνου, θα πρέπει, πριν τη λήψη 
οποιασδήποτε ενέργειας, να γίνεται άµεσα ενηµέρωση του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Προσωπικού το οποίο, µεταξύ άλλων, θα αποφασίζει και τον τρόπο µε τον οποίο θα 
γίνεται η αξιοποίηση του επηρεαζόµενου προσωπικού σε συνεννόηση µε το οικείο 
Υπουργείο/ Ανεξάρτητη Υπηρεσία.  
 

3. ∆ιευκρινίζεται, µε την ευκαιρία, ότι, για διευκόλυνση της οµαλής λειτουργίας των 
Υπηρεσιών, η εργοδότηση των υπαλλήλων ορισµένου χρόνου των οποίων η απασχόληση 
µε βάση τα υφιστάµενα συµβόλαια έχει εκπνεύσει την 31.12.2008, θα πρέπει να συνεχιστεί, 
µε επαναπρόσληψή τους πάνω σε δεκαπενθήµερη βάση για τη χρονική περίοδο από τη 
λήξη των παρόντων συµβολαίων τους µέχρι τον καταρτισµό των νέων καταλόγων, 
νοουµένου ότι η επαναπρόσληψή τους θα γίνεται µε βάση τη θεσµοθετηµένη διαδικασία και 
ο αριθµός τους θα περιορίζεται στα πλαίσια της έγκρισης του Υπουργικού Συµβουλίου. 
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Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας,  
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας,  
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,  
Γενικό Ελεγκτή,  
Επίτροπο ∆ιοικήσεως,  
Επίτροπο Νοµοθεσίας, 
Επίτροπο Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού,  
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,  
     Υπουργείων, Γραφείου Προγραµµατισµού,  
     και Γενικό Λογιστή,  
Αρχιπρωτοκολλητή,  
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου,  
Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης  
      Συνεργατικών Εταιρειών,  
Πρόεδρο Εφοριακού Συµβουλίου,  
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,  
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,  
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων 
Προϊστάµενο ∆ιοίκησης Προεδρίας,  
Γραµµατέα Υπουργικού Συµβουλίου.  
 

 
 


