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Με την αριθμ. 64 (οικ.74903/30-12-2010) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας σας ενημερώσαμε ότι 

τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 

μέσω της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον 

υπηρεσιών  φροντίδας  σε  εξαρτώμενα  μέλη  των  οικογενειών  ανέργων  και  αναγνωρισμένα 

επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», για την περίοδο από 1-1-

2011 μέχρι 31-12-2011.
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Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  απρόσκοπτη  συνέχιση  της  υλοποίησης  των 

προαναφερθέντων  προγραμμάτων  «Βοήθεια  στο  Σπίτι»  και  «Μονάδες  Κοινωνικής 

Μέριμνας»,  έπειτα  και  από  την  17/12/2010  (Α.Π.968840/17.12.2010)  Επιστολή  του 

Επιτρόπου κ. L. Andor, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης των ανωτέρω 

δομών σε δήμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, σας επισημαίνουμε τα 

ακόλουθα:

Α) Στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος παραμένει ο 

ίδιος, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα εγκύκλιο, βάσει της οποίας, το 

προσωπικό, που ήδη απασχολείται στα ανωτέρω προγράμματα με συμβάσεις εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια 

σχέση  εργασίας,  μέχρι  την  ενεργοποίηση  των  νέων  προγραμμάτων  και  για  την 

υλοποίηση αυτών μέχρι τη λήξη τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

21 παρ. 3 του ν.2190/94, σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 10 του άρθρου 21 του 

ν.3731/2008.

Επομένως, οι  συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται 

στις δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» ανανεώνονται ή 

παρατείνονται  πέραν  της  31ης-12-2010 και  μέχρι  την  ολοκλήρωση της  ένταξης  των 

φορέων των ΟΤΑ στο  πρόγραμμα,  με  τη  διαδικασία  που  καθορίζεται  με  την  Κ.Υ.Α. 

1.605/οικ.3.85  (ΦΕΚ  17/Β/14.1.2011).  Μόλις  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  ένταξης,  οι 

συμβάσεις  του  προσωπικού  θα  ανανεωθούν  ή  θα  παραταθούν,  εκ  νέου  και  χωρίς 

διακοπή, μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, δηλαδή μέχρι 31/12/2011, προκειμένου να 

συνεχιστούν απρόσκοπτα οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση ή παράταση των ανωτέρω συμβάσεων δεν 

απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Β) Στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης δεν είναι δυνατόν να παραμείνει ο 

ίδιος,  το  πρόγραμμα  υλοποιείται  από  τον  κάθε  ένα  εξυπηρετούμενο  δήμο  ή  νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή κοινωφελή επιχείρηση που ο δήμος αυτός επιλέγει.

Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας ΟΤΑ που αναλαμβάνει το πρόγραμμα, αναλαμβάνει 

και  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  συμβάσεις  που  έχουν  συναφθεί  για  την 

κάλυψη των αναγκών του προγράμματος.  Επομένως,  ο  διάδοχος  φορέας  ανανεώνει  ή 

παρατείνει  τις  συμβάσεις  ορισμένου χρόνου του προσωπικού με  την  προαναφερόμενη 

2

ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ-7



διαδικασία και αναλαμβάνει τις υφιστάμενες συμβάσεις έργου, μέχρι τη λήξη της διάρκειάς 

τους. Εφόσον στην ανωτέρω περίπτωση συντρέξει αποχώρηση προσωπικού, ο διάδοχος 

φορέας έχει την ευθύνη πρόσληψης προσωπικού με τη διαδικασία του άρθρου 21 του 

ν.2190/94, όπως ισχύει, ή για τη σύναψη σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του ν.2527/97, όπως ισχύει, μετά την έγκριση της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει.

Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου 

Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  www  .  ypes  .  gr  ,  στη 

διαδρομή: Υπουργείο/Εγκύκλιοι.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Γενικού Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
- Δ/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ
  (με την παράκληση να το αναρτήσει στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου) 
- Δ/νσή μας (2)
  Τμήμα Νομικών Προσώπων, Ιδρυμάτων & Επιχειρήσεων ΟΤΑ
  Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ
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