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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 14217 (1)
  Εξαίρεση προσωπικού ορισμένου χρόνου από τις δι−

ατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94 όπως ισχύει μέχρι 
31−12−2010. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, καθώς και εκείνες του 
άρθρου 14 παρ.1β του ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συ−
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄),

3. Τις διατάξεις των άρθρων 209, 210 και 211 του ΚΚ−
ΔΚΥ (ν. 3584/07), 4. Σχετικά αιτήματα ΟΤΑ α΄ βαθμού

5. Την πρόταση του ΑΣΕΠ, όπως διατυπώνεται στο Α.Π. 
10632/16.3.2010 έγγραφό του, για την εξαίρεση ειδικών 
κατηγοριών προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως ισχύουν.

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ α΄ βαθμού.

7. Την αριθ. 383/18.1.2010 (ΦΕΚ 29/Β΄/18.1.2010) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου», αποφασίζει:

1. Η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, εργατοτεχνικού 
προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατά άτομο το 
μήνα και προσωπικού που καλύπτει έκτακτες ανάγκες 
των έργων με αυτεπιστασία στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, εξαι−
ρείται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94, 
όπως ισχύουν και μέχρι 31.12.2010.

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, 29 Μαρτίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/2328 (2)
    ’Εγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο ΚΕΠ Δήμου 

Πειραιά (Παράρτημα Α) για δώδεκα (12) μήνες.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.3260/2004 
(ΦΕΚ 151/Α/2004) σύμφωνα με τις οποίες για τις ανάγκες 
λειτουργίας των ΚΕΠ επιτρέπεται η απασχόληση φυσι−
κών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις 
οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτού−
νται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998».

4. Τις αριθμ. ΔΟΑΚΕΠ/Φ4/11/1379/20.1.2010, ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4−18/1969/28.1.2010, ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−24/4090/24.2.2010 και 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−35/5326/10.3.2010 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.
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