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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 7481 (1)
    Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων 

που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση 
μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, 
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2014.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της 

αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανα−
στολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» 
(ΦΕΚ 280/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Την ανάγκη περιστολής των δαπανών στους Οργα−
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, λόγω 
των δημοσιονομικών συνθηκών.

4. Τη μείωση κατά είκοσι τοις εκατό (20 %) του αριθ−
μού των χορηγούμενων εγκρίσεων για το έτος 2014 
σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2013, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρ−
θρου 11 του ν.3833/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της 
υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012.

5. Την εξαίρεση από τον ανωτέρω περιορισμό των 
εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 
μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνη−
τικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτού−
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μενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων, 
κατά το σκέλος που η μισθοδοσία των ανωτέρω δεν 
βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους των OTA, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις ως άνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι για το έτος 2013 ο μέγιστος επι−
τρεπόμενος αριθμός εγκρίσεων διαμορφώθηκε σε 5.590 
συνολικά, εκ των οποίων οι 1.440 αφορούσαν συμβάσεις 
βαρύνουσες τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των 
ΟΤΑ, ενώ οι 4.150 αφορούσαν συμβάσεις στο πλαίσιο 
ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρημα−
τοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους 
έργων.

7. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄) «Διορισμός Υπουργού 
και Υφυπουργών».

9. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α") «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

10. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) Απόφαση 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

11. Την αριθμ. Υ305/1−7−2013 (ΦΕΚ 1628/Β΄) απόφαση 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου», όπως έχει τροπο−
ποιηθεί με την αριθμ. Υ385/28−8−2013 (ΦΕΚ 2164/Β΄) όμοια.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των ατό−
μων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το 
έτος 2014, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, σε 5.178 
άτομα συνολικά εκ των οποίων 1.152 θα αμείβονται από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ ενώ 4.026 
θα απασχοληθούν στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξι−
ακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.

2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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F
Αριθμ. Π1/517 (2)

    Τροποποίηση της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης.
   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) 

«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

1.2. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄19) «Προμήθειες του Δη−
μοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ιδί−
ως το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 
του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α΄199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 35 του άρθρου 1 του Ν.3065/2002 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου 
σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/251/2002).

1.3. Του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εμπορίου».

1.4. Του Π.Δ. 195/1995 (ΦΕΚ Α΄102) «Οργανισμός Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών».

1.5. Του Π.Δ. 59/1996 (ΦΕΚ Α΄51) «Σύσταση της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

1.6. Του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄19) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ Α΄85).

1.7. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64) Προσαρμογή της Ελ−
ληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 
Ε.Κ ‘‘Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δη−
μοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και Υπηρεσιών 
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ Ε.Κ της 
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005.’’ 

1.8. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150) «Κανονισμός Προμη−
θειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ) κατά το μέρος που δεν αντίκει−
ται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64).

1.9. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ. Α΄213) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας». 

1.10. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄221) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και των 
Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ Α΄64) και 50/2010 (ΦΕΚ Α΄89) «Ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποι−
ήσεις του Π.Δ. 189/2009». 

1.11. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄147) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας … της Γενικής Γραμ−
ματείας Νέας Γενιάς». 

 1.12. Του Π.Δ.85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ. Α΄143).

1.13. Του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄144) «Διορισμός Υπουργού 
και Υφυπουργών».

1.14. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α/152/2013) «Τροποποίηση 
του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α/141/2012) – Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−




