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Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1. Ο Ενιαίος ∆ιοικητικός Τοµέας Ευρωπαϊκών Πόρων – Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (στο εξής ΕΥ∆), 

για την εξυπηρέτηση ζωτικού δηµοσίου συµφέροντος επιδιώκει την επιτάχυνση 

των ρυθµών υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µεταξύ άλλων, και 

µέσω της παροχής της αναγκαίας ασφάλειας δικαίου στους δικαιούχους φορείς.  

2. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥ∆ εκπόνησε Οδηγό για την παροχή οδηγιών και 

κατευθύνσεων προς τους δικαιούχους φορείς που ανήκουν στο ∆ηµόσιο ή 

εντάσσονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα αναφορικά µε την τηρητέα διαδικασία 

σύναψης συµβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για φορείς υλοποίησης 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων, τον οποίο ανήρτησε στην ιστοσελίδα της1 και τον 

έθεσε στη διάθεση των δικαιούχων φορέων. Ήδη σήµερα, απαιτείται 

επικαιροποίηση του Οδηγού αυτού (που είχε τελευταία επικαιροποιηθεί στις 

13.1.2012) ενόψει των νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων που µεσολάβησαν και 

επέφεραν σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και 

∆ια Βίου Μάθηση» και του ΕΣΠΑ γενικότερα. Οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις 

συνοψίζονται στην κατάργηση της εξαίρεσης της διάταξης του άρθρου 2 § 23 Ν 

2621/1998 (βλ. άρθρο ένατο § 19 Ν 4057/2012) και στην αναδροµική κατάργηση 

των διατάξεων των §§ 1-5 του άρθρου 55 Ν 3966/2011, καθώς και των 

διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.   

3. Στον σηµερινό επικαιροποιηµένο Οδηγό που ακολουθεί καταβλήθηκε 

προσπάθεια, πέραν της απεικόνισης των ριζικών τροποποιήσεων που επέφεραν οι 

νοµοθετικές αλλαγές στη διαδικασία σύναψης των συµβάσεων έργου ιδιωτικού 

δικαίου, να ληφθούν υπόψη µια σειρά από ζητήµατα ευρύτερης εµβέλειας, όπως 

αναδεικνύονται από τους ενδιαφερόµενους φορείς, και επιπλέον να 

κεφαλαιοποιηθεί η εµπειρία από την µέχρι σήµερα χρήση του Οδηγού. 

4. Η ΕΥ∆ θα συνεχίσει την προσπάθεια παροχής της µεγαλύτερης δυνατής 

ασφάλειας δικαίου στους δικαιούχους φορείς επικαιροποιώντας και στο µέλλον, 

όποτε κρίνεται αναγκαίο, τον ανά χείρας Οδηγό.  

  

 

                                                           
1
 http://www.edulll.gr/?page_id=11734 
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Β. Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

για τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων  

           

Με το άρθρο ένατο § 23 Ν 4057/2012 (Α’ 54) καταργήθηκε από την έναρξη 

ισχύος του νόµου αυτού η εξαίρεση του άρθρου 2 § 23 Ν 2621/1998. Με την 

καταργητική αυτή διάταξη, η διαδικασία σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

προγραµµάτων  εντάχθηκε  στο σύστηµα του άρθρου 6 Ν 2527/1997 (Α’ 

206), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των άρθρων ένατο §§ 24 και 

25 Ν 4057/2012 (Α’ 54), 44 § 5 περ. β, γ Ν 4071/2012 (Α’ 85), 242 § 5 Ν 

4072/2012 (Α’ 86). Το νέο καθεστώς ισχύει για προσκλήσεις του δικαιούχου 

φορέα που δηµοσιεύθηκαν από τις 14.3.2012 και έπειτα2 και ενσωµατώνει σε 

µεγάλη έκταση την διοικητική πρακτική προηγούµενων ετών, αποκλίνοντας 

ωστόσο εν µέρει ως προς ορισµένες νέες γραφειοκρατικές προϋποθέσεις. 

Ειδικότερα: 

1. Τα διαδικαστικά βήµατα πριν τη δηµοσίευση πρόσκλησης  

Για την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ, πριν από την έκδοση πρόσκλησης από 

τον δικαιούχο φορέα θα πρέπει να έχει προηγηθεί µε σειρά χρονικής 

προτεραιότητας: 

  α) ∆εν χρειάζεται έγκριση από την τετραµελή επιτροπή του άρθρου 

2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (όπως αναλυτικά 

αναπτύσσεται κατωτέρω).  

β) Καθορισµός στο αρχικό ή το τροποποιηµένο τεχνικό δελτίο και 

συνακόλουθα στην απόφαση ένταξης (άρ. 242 παρ. 5 Ν. 4072/2012 (Α’ 

86)) των στοιχείων που περιγράφονται στην § 1 εδ. α Ν 2527/1997. 

Ενόψει της ευελιξίας που απαιτείται σε µακροχρόνιους σχεδιασµούς 

των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, και για την αποφυγή 

αλλεπάλληλων τροποποιήσεων των τεχνικών δελτίων και των 

αποφάσεων ένταξης, τα στοιχεία αυτά αρκεί να έχουν προσδιοριστεί 

κατά προσέγγιση ή εντός ορισµένων πλαισίων, κατά τα πρότυπα 

των απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρηµατοδοτούµενων 

έργων. Με βάση το τεχνικό δελτίο εκδίδεται απόφαση ένταξης (αποδοχή 

της αίτησης χρηµατοδότησης) ή τροποποίησης της απόφασης ένταξης από 

το αρµόδιο όργανο (βλ. άρθρο 7 § 1 Ν 3614/2007). 

                                                           
2
 Για τη διαδικασία και το καθεστώς συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (681 επ ΑΚ) των 

οποίων οι προσκλήσεις δημοσιεύθηκαν πριν την 14
η
 Μαρτίου 2012 βλ. συνημμένο Παράρτημα Α΄. 
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γ) Υποβολή αίτησης προς το ΑΣΕΠ µε αντικείµενο την βεβαίωση ότι 

οι υπό σύναψη συµβάσεις, όπως περιγράφονται στην απόφαση ένταξης, 

είναι γνήσιες συµβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτηµένη εργασία 

και δεν καλύπτονται µε αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η αίτηση 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση του φορέα και του αρµόδιου για 

την έκδοση της απόφασης ένταξης οργάνου (Γενικού Γραµµατέα), µε την 

οποία βεβαιώνεται η πηγή της χρηµατοδότησης (άρ. 6 παρ. 5 Ν. 2527/1997 

(Α’ 206), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 44 παρ. 5 β) ββ) του 

Ν. 4071/2012 (Α’ 85). 

δ) Έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από το ΑΣΕΠ ή άπρακτη πάροδος 

της τιθέµενης δεκαήµερης προθεσµίας. Η βεβαίωση του ΑΣΕΠ, ρητή ή 

τεκµαιρόµενη, περί της «γνησιότητας» των εν λόγω συµβάσεων ως 

συµβάσεων µίσθωσης έργου, δεν προηγείται εν προκειµένω της απόφασης 

ένταξης ή της τροποποίησης αυτής, όπως αντίθετα συµβαίνει µε την κοινή 

υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 6 § 1 Ν 2527/1997. 

Εν προκειµένω θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την πάροδο της ως 

άνω προθεσµίας το ΑΣΕΠ απεκδύεται της σχετικής αρµοδιότητάς 

του, άλλως δεν δικαιούται να απορρίψει σε µεταγενέστερο χρόνο 

την αίτηση για χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης. (άρ. 6 παρ. 5 Ν. 

2527/1997 (Α’ 206), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 44 παρ. 5 

β) ββ) του Ν. 4071/2012 (Α’ 85) – όπως αναλυτικά αναπτύσσεται στη 

συνέχεια. 

1.α Εξαίρεση έγκρισης από την τετραµελή  επιτροπή του 

άρθρου 2 της  ΠΥΣ 33/2006 

Ως προς την εφαρµογή της ΠΥΣ 33/2006 και µετά την κατάργηση 

της εξαίρεσης του άρθρου 2 § 23 Ν 2621/1998: 

- Για την σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο 

πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων δεν απαιτείται έγκριση 

από την τετραµελή επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Τούτο προβλεπόταν ρητά από την 

καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 2 § 23 Ν 2621/1998, η εξαίρεση 

όµως αυτή προκύπτει ήδη από τις διατάξεις των άρθρων 4 περ. ι και 

ιστ ΠΥΣ 33/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα: 

- Σύµφωνα µε το άρθρο 4 § 1 περ. (ιστ) ΠΥΣ 33/2006, από την 

αναστολή του άρθρου 1 της πράξης αυτής εξαιρούνται µεταξύ 

άλλων το «προσωπικό» των εταιριών του ∆ηµοσίου ή άλλων 

φορέων του δηµοσίου τοµέα που εκτελούν οι ίδιες έργα εθνικής ή 

περιφερειακής κλίµακας τα οποία χρηµατοδοτούνται κατά 50% 

τουλάχιστον από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

∆ιευκρινίζεται ότι στην έννοια του «προσωπικού» 

συµπεριλαµβάνονται εν προκειµένω κατά την έννοια της ΠΥΣ 

33/2006 και του νόµου και τα φυσικά πρόσωπα µε τα οποία 

συνάπτεται σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (681 επ. ΑΚ, 
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πρβλ. ενδεικτικά άρθρα 1 § 4 ΠΥΣ 33/2006, ένατο § 20 α Ν 

4057/2012 και 6 § 4 περ. (δ), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 

44 § 5 β περ. ββ Ν 4071/2012, όπου γίνεται ρητά λόγος για 

«προσωπικό» που απασχολείται µε σύµβαση µίσθωσης έργου και 

πολλές ακόµα διατάξεις). Αντίθετη ερµηνεία δεν βρίσκει έρεισµα στο 

νόµο. 

∆ιευκρινίζεται επίσης ότι αρκεί οι δικαιούχοι φορείς να εκτελούν 

έργα συγχρηµατοδοτούµενα κατά 50% τουλάχιστον από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να εξαιρούνται στο σύνολό τους 

οι για την υλοποίηση των έργων αυτών υπό σύναψη συµβάσεις από 

την αναστολή του άρθρου 1 ΠΥΣ 33/2006. Η σύναψη συµβάσεων 

µίσθωσης έργου στο πλαίσιο εκτέλεσης συγχρηµατοδοτούµενων 

έργων ΕΣΠΑ εξαιρούνται ως εκ τούτου συνολικά από την αναστολή 

του άρθρου 1 ΠΥΣ 33/2006, και όχι σε ποσοστό ανάλογο µε το 

ύψος στο οποίο ανέρχεται η συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Αντίθετη ερµηνεία παραβιάζει στοιχειώδεις κανόνες 

γραµµατικής, λογικής και τελολογικής ερµηνείας των σχετικών 

διατάξεων και δεν βρίσκει έρεισµα στο νόµο. 

Κατά µείζονα λόγο εξαιρούνται βάσει της διάταξης αυτής από την 

αναστολή του άρθρου 1 ΠΥΣ 33/2006 δικαιούχοι φορείς που 

εκτελούν έργα χρηµατοδοτούµενα εξ ολοκλήρου από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους.  

Για τον ίδιο λόγο δεν εµπίπτουν οι εν λόγω συµβάσεις στον 

περιορισµό των προσλήψεων ή εγκρίσεων προσλήψεων, όπως 

ισχύουν (πρβλ. ως εκ περισσού και άρθρα 10 § 1 εδ. τελευταίο και 

11 §§ 1 και 6 εδ. β Ν 3833/2010, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν). 

- Αντίθετο επιχείρηµα δεν µπορεί να αντληθεί ούτε από τις 

συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου ένατου §§ 20 α και 22 Ν 

4057/2012. Με τις διατάξεις αυτές δεν καταργήθηκαν οι εξαιρέσεις 

του άρθρου 4 § 1 ΠΥΣ 33/2006, πλην αυτών των περιπτώσεων (β) 

(δικαστικοί λειτουργοί) και (γ) (προσωπικό του άρθρου 16 § 6 Σ)3.   

- Συναφής ειδική εξαίρεση προβλέπεται από την περίπτωση (ι) της § 

1 του άρθρου 4 ΠΥΣ 33/2006, σύµφωνα µε την οποία από την 

αναστολή του άρθρου 1 ΠΥΣ 33/2006 εξαιρούνται και οι ερευνητές, 

το τεχνικό και ειδικό επιστηµονικό προσωπικό των Ερευνητικών 

Ιδρυµάτων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, οι 

συµβάσεις ανάθεσης έργου για τις ανάγκες ερευνητικών 

προγραµµάτων από τα Ιδρύµατα αυτά, καθώς και το προσωπικό που 

απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα ή προγράµµατα που 

χρηµατοδοτούνται µέσω των Ειδικών Λογαριασµών των Ανωτάτων 

                                                           
3
 Η υπαγωγή των περιπτώσεων έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων στην ΠΥΣ 33/2006 με 

το άρθρο ένατο § 20 α Ν 4057/2012 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κατάργησε την εξαίρεση του 

άρθρου 4 § 1 περ. (δ) ΠΥΣ 33/2006. 
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Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού 

∆ικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των 

κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. ή από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή 

ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια. 

Για την έννοια του «προσωπικού» και στην παρούσα διάταξη 

ισχύουν όσα αµέσως ανωτέρω αναπτύχθηκαν για την εξαίρεση του 

άρθρου 4 § 1 περ. (ιστ) ΠΥΣ 33/2006. 

1.β Στοιχεία των συµβάσεων στην απόφαση ένταξης 

Απαιτείται στην απόφαση ένταξης του άρθρου 7 Ν 3614/2007, 

πέραν των εκεί και στα άρθρα 1-3 ΥΠΑΣΥ∆ (ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749, 

ΦΕΚ Β΄ 540/27.03.2008) αναφερόµενων στοιχείων, να καθορίζεται 

επιπλέον και (βλ. άρθρο 6 § 1 εδ. γ Ν 2527/1997, όπως προστέθηκε 

µε το άρθρο 242 § 5 Ν 4072/2012):  

i. Ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων 

των υπαλλήλων του οικείου φορέα και  

ii. Η αιτιολογία για τους λόγους που δεν µπορεί να εκτελεστεί από 

υπαλλήλους του.  

iii. O αριθµός των προσώπων που θα απασχοληθούν µε σύµβαση 

µίσθωσης έργου,  

iv. Το συγκεκριµένο έργο που θα εκτελέσουν,  

v. Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολική ή τµηµατική 

παράδοση του έργου,  

vi. Το συνολικό ποσό της αµοιβής του αναδόχου,  

vii. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου.  

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να περιλαµβάνονται το πρώτον στα 

συνηµµένα µε την αίτηση χρηµατοδότησης έγγραφα που υποβάλλει 

ο φορέας σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης, και ιδίως στο 

τεχνικό δελτίο της πράξης, ή στην αίτηση τροποποίησης της 

απόφασης ένταξης (βλ. τροποποιηµένο τεχνικό δελτίο κλπ). Η 

αποδοχή της αίτησης και η ένταξη της πράξης ή η τροποποίησή της 

ενσωµατώνει τα στοιχεία αυτά όπως περιγράφονται κατ’ αρχήν από 

τον φορέα. Σηµειώνεται ότι η απόφαση ένταξης είναι δυνατόν να 

τροποποιείται και ως προς το σηµείο αυτό, κατόπιν αίτησης του 

δικαιούχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας 

υλοποίησης της πράξης (βλ. άρθρο 3 σηµ. 5 ΥΠΑΣΥ∆). 

Η προϋπόθεση αυτή διαφοροποιεί εν µέρει την ήδη και µε το 

προηγούµενο καθεστώς υφιστάµενη υποχρέωση συµπερίληψης των 

σχετικών δαπανών προσωπικού στην αίτηση χρηµατοδότησης και 

στην έγκριση αυτής (βλ. απόφαση ένταξης), ως προϋπόθεση 
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επιλεξιµότητάς τους (βλ. άρθρο 32 § 1 ΥΠΑΣΥ∆). Ο δικαιούχος 

φορέας θα πρέπει να είναι κατ’ αρχήν σε θέσει να εξειδικεύει σε 

µεγαλύτερο βαθµό τις σχεδιαζόµενες δαπάνες από αυτήν την αιτία. 

Ενόψει όµως της ευελιξίας που απαιτείται σε µακροχρόνιους 

σχεδιασµούς συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, τα ανωτέρω υπό 

στοιχεία (iii) – (vii) αρκεί να έχουν προσδιοριστεί κατά προσέγγιση ή 

εντός ορισµένων πλαισίων κατά τα πρότυπα των απ’ ευθείας από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση χρηµατοδοτούµενων έργων. 

1.γ Αίτηση στο ΑΣΕΠ και αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) 

ηµερών για την απάντηση του ΑΣΕΠ 

Απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύµβαση 

έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτηµένη εργασία και δεν καλύπτονται 

µε αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  Η βεβαίωση του ΑΣΕΠ 

εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 

την υποβολή της αίτησης του φορέα, η οποία συνοδεύεται από 

βεβαιώσεις του φορέα και του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα σχετικά 

µε την πηγή χρηµατοδότησης. Μετά την πάροδο της ως άνω 

αποκλειστικής προθεσµίας τεκµαίρεται αποδοχή του ΑΣΕΠ στη 

σχετική αίτηση του φορέα (άρθρο 6 § 5 Ν 2527/1997, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει).  

Η βεβαίωση του ΑΣΕΠ, ρητή ή τεκµαιρόµενη, περί της 

«γνησιότητας» των εν λόγω συµβάσεων ως συµβάσεων µίσθωσης 

έργου, δεν προηγείται εν προκειµένω της απόφασης ένταξης ή της 

τροποποίησης αυτής (βλ. άρθρο 6 § 1 εδ. γ Ν 2527/1997, όπου 

ρητά αναφέρεται ότι «δεν απαιτείται η προηγούµενη έκδοση της ως 

άνω απόφασης» και § 5 εδ. β του ίδιου άρθρου, όπου προβλέπεται 

ότι η αίτηση του φορέα προς το ΑΣΕΠ υποχρεωτικά συνοδεύεται από 

βεβαιώσεις του ίδιου του φορέα και του αρµόδιου για την έκδοση 

της απόφασης ένταξης οργάνου, σχετικά µε την πηγή της 

χρηµατοδότησης, βεβαίωση που δεν νοείται, τουλάχιστον όσον 

αφορά τον Γενικό Γραµµατέα πριν την ένταξη της πράξης ή την 

τροποποίησή της). 

Με την πάροδο της ως άνω προθεσµίας, το ΑΣΕΠ απεκδύεται της 

σχετικής αρµοδιότητάς του, άλλως δεν δικαιούται να απορρίψει σε 

µεταγενέστερο χρόνο την αίτηση για χορήγηση της σχετικής 

βεβαίωσης Η ερµηνεία αυτή επιβάλλεται από την ανάγκη προστασίας 

της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των ενδιαφεροµένων και 

απορρέει από την ratio της ρύθµισης, η οποία και στην περίπτωση 

αυτή διαπνέεται από την αρχή της «γρήγορης παραγωγής έργων» ή 

«αρχή της επιτάχυνσης» των διαδικασιών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ 

2. Τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας και διαφάνειας 

2.1 Η επιλογή των αντισυµβαλλοµένων διενεργείται µε διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν ένα minimum δηµοσιότητας. Η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου 
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ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων έργων, πράξεων ή 

προγραµµάτων εξαιρείται πάντως από την ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων που 

ορίζουν τα κριτήρια και την εν γένει διαδικασία επιλογής του προσωπικού µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 21 Ν 

2190/1994. Ειδικότερα: 

2.2 Ο δικαιούχος φορέας δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει 

αντικειµενικών προσόντων που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό του 

προς υλοποίηση έργου ή προγράµµατος (βλ. άρθρο 44 § 5 εδ. β αα Ν 

4071/2012). Κατ’ εξαίρεση, για το επιστηµονικό προσωπικό δεν απαιτείται 

η έκδοση σχετικής πρόσκλησης. Ενόψει του εξαιρετικού χαρακτήρα της 

διάταξης, η έννοια του επιστηµονικού προσωπικού θα πρέπει να 

ερµηνεύεται στενά και σε συνάρτηση όχι µε την υποκειµενική ιδιότητα του 

αντισυµβαλλοµένου αλλά µε το προς εκτέλεση έργο που συνιστά το 

αντικείµενο της σύµβασης.       

 

2.3 Ειδικότερα: 

α) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δικαιούχου πρόσκλησης (πρβλ. άρθρο 2 

§ 4 περ. 11 και 14 Ν 3861/2010, βλ. και άρθρο 15 Ν 4009/2011 και 

προγενέστερο άρθρο 18 Ν 3549/2007 για ΑΕΙ) θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 

αρκεί. Αυτονόητα δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας 

του άρθρου 21 § 9 εδ. β-ε Ν 2190/1994. Σύµφωνα µε το άρθρο 44 § 5 

εδ. β αα Ν 4071/2012 για την επιλογή του µε σύµβαση µίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, πλην του επιστηµονικού, 

δηµοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει 

αντικειµενικών προσόντων που υπαγορεύονται από τη φύση και το 

σκοπό του προς υλοποίηση έργου ή προγράµµατος. 

Με τη διάταξη αυτή ο νοµοθέτης υιοθετεί πάγια διοικητική πρακτική, όπως 

είχε εκφραστεί και µέσω του ήδη υφιστάµενου Οδηγού, σύµφωνα µε την 

οποία οι δικαιούχοι φορείς υποχρεούνταν να τηρούν ένα minimum 

δηµοσιότητας και διαφάνειας. Ρητή εξαίρεση εισάγεται για πρώτη φορά για 

το «επιστηµονικό προσωπικό», για το οποίο δεν απαιτείται σύµφωνα µε τον 

νόµο η δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης («πλην του επιστηµονικού»). 

Ενόψει του εξαιρετικού χαρακτήρα της διάταξης, η έννοια του 

«επιστηµονικού προσωπικού» θα πρέπει να ερµηνεύεται στενά και σε 

συνάρτηση όχι µε την υποκειµενική ιδιότητα του αντισυµβαλλοµένου, αλλά 

µε το υπό εκτέλεση έργο που συνιστά και το αντικείµενο της σύµβασης. 

Προσοχή! Η διατύπωση της πρόσκλησης είναι εξαιρετικής σηµασίας για 

τον έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας. Η πρόσκληση είναι δυνατόν είτε 

να διατυπώνεται ως πρόσκληση προς υποβολή πρότασης (επιλογή) είτε να 

έχει χαρακτήρα προκήρυξης (διαγωνιστικός χαρακτήρας). Επισηµαίνεται ότι 

η επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας (πρόσληψη και εν γένει ανάδειξη 

αντισυµβαλλοµένου µε διαγωνισµό) υπάγεται από τη νοµολογία των 

ανωτάτων δικαστηρίων σε ειδικότερη, αυστηρότερη νοµική αξιολόγηση, 
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από ό,τι η απλή πρόσκληση προς υποβολή προτάσεων. ∆ιευκρινίζεται 

εξάλλου ότι και προτάσεις προς το κοινό, ακόµα κι αν το περιεχόµενο της 

προσφοράς περιγράφεται επακριβώς, είναι δυνατόν να έχουν τον 

χαρακτήρα πρόσκλησης προς υποβολή πρότασης, εφόσον από τη 

διατύπωσή τους δεν συνάγεται δέσµευση ως προς την τελική κατάρτιση της 

σύµβασης (βλ. αντί πολλών άλλων σε Σηµαντήρα, ΕρµΑΚ 185-186 § 24). 

Ειδικότερα: 

 

(αα) Η πρόσκληση είναι δυνατόν να διατυπωθεί είτε ως  πρόσκληση προς 

υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύµβασης είτε ως  πρόταση προς 

κατάρτιση σύµβασης. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει από την όλη 

πρόσκληση να προκύπτει ότι µε αυτήν δεν αναλαµβάνεται καµία δέσµευση 

ως προς καθαυτή τη σύναψη της σύµβασης, ότι δηλαδή ο δικαιούχος 

διατηρεί διακριτική ευχέρεια εάν τελικά θα προχωρήσει στη σύναψη ή µη 

συµβάσεων και σε ποιο αριθµό. Η διατήρηση της διακριτικής ευχέρειας του 

φορέα ως προς τη σύναψη ή µη της σύµβασης είναι δυνατόν να 

διευκολύνει τον φορέα όταν δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόµα ο τελικός 

σχεδιασµός ενός (υπό)έργου ή δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων λόγω 

της φύσης του να προσδιοριστούν οι ανάγκες σε προσωπικό κλπ.  

Στην περίπτωση που έχουµε απλή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων η 

διατύπωση που προτείνεται είναι «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για υποβολή πρότασης προς σύναψη (έως …) συµβάσεων µίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ….. στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Πράξης …»  

Στην περίπτωση αυτή τα τυχόν τυποποιηµένα έντυπα που υποβάλλουν οι 

ενδιαφερόµενοι δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται «αιτήσεις» αλλά 

«προτάσεις» επειδή η επιλογή αντισυµβαλλόµενου έχει τον χαρακτήρα 

αποδοχής πρότασης κατ’ άρθρο 193 ΑΚ και όχι «πρόσληψης».     

 

(ββ) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται αναφορές σε «θέσεις 

εργασίας», «παροχή εργασίας», «αίτηση», «πρόσληψη». Εν προκειµένω 

πρόκειται για γνήσιες συµβάσεις µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και όχι 

για υποκρυπτόµενες συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, και για τον λόγο 

αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται εκφράσεις που είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν σύγχυση στους ενδιαφεροµένους ή τρίτους. ∆εν θα πρέπει 

δηλαδή να λησµονείται ότι πρόκειται για σύµβαση έργου, η οποία 

αποσκοπεί µόνο στην παραγωγή συγκεκριµένου µετρήσιµου αποτελέσµατος 

(παραδοτέο) και όχι στην διάθεση του χρόνου και προσωπικής εργασίας 

του αντισυµβαλλόµενου ανεξαρτήτως αποτελέσµατος. Οι υποχρεώσεις του 

αναδόχου, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση και αργότερα στη 

σύµβαση και η δέσµευσή του στις οδηγίες του φορέα θα πρέπει να µην 

φτάνουν µέχρι τη θεµελίωση προσωπικής εξάρτησής του. 
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β) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 § 4 περ. 14 Ν 3861/2010, στο διαδίκτυο αναρτώνται 

µεταξύ άλλων και «περιλήψεις […] συµβάσεων έργου στο δηµόσιο, τα ΝΠ∆∆, τους 

φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου 

και δεύτερου βαθµού». Ως εκ τούτου περιλήψεις των συµβάσεων µίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου που θα συναφθούν, στις οποίες θα περιλαµβάνεται το βασικό 

περιεχόµενο των συµβάσεων (αντισυµβαλλόµενοι, έργο, διάρκεια, αµοιβή, τυχόν 

ειδικοί εξαιρετικής φύσεως όροι) θα πρέπει να αναρτηθούν στο διαδίκτυο κατά 

τους ορισµούς του νόµου αυτού.        

 

2.4 Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να µην αντίκεινται 

στην αρχή της µη διάκρισης: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 32 ΥΠΑΣΥ∆, η πρόσληψη τυχόν πρόσθετου προσωπικού 

(πρβλ. και άρθρο 32 § 1.1. ΥΠΑΣΥ∆) για τις ανάγκες συγχρηµατοδοτούµενου 

έργου µε οποιαδήποτε σχέση, πρέπει να γίνεται τηρώντας, µεταξύ άλλων, τις 

γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ (πρβλ. ήδη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) και ειδικά την αρχή της ίσης µεταχείρισης, της µη διάκρισης, 

της ισότητας των φύλων (πρβλ. και άρθρο 19 της ενοποιηµένης απόδοσης της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συνθήκη της Λισαβόνας - 

πρώην άρθρο 13 ΣΕΚ - και Ν 3304/2005, Ν 3488/2006 και ήδη Ν 3896/2010, οι 

των οποίων έχουν εφαρµογή όχι µόνο επί συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας αλλά 

για κάθε µορφή απασχόλησης εν γένει, καταλαµβάνουν δηλαδή και τους 

αυτοαπασχολούµενους, πρβλ. συµβάσεις έργου). Οι δικαιούχοι κατά την 

κατάστρωση των προσκλήσεων  θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ιδίως τα εξής: 

� Η απαρίθµηση των προσόντων που θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόµενοι 

που θα υποβάλλουν πρόταση θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογηµένη, να 

βρίσκεται δηλαδή κατ’ αντικειµενική κρίση σε αναλογία µε τις απαιτήσεις του 

έργου και να είναι συναφείς µε αυτό. Η περιγραφή των απαιτούµενων προσόντων 

θα πρέπει να συνδέεται αντικειµενικά µε τις ανάγκες του έργου που πρόκειται να 

εκτελεστεί (πρβλ. και άρθρο 21 § 7 εδ. α Ν 2190/1994). Απαγορευµένες είναι 

κατ’ αρχήν µόνο οι αδικαιολόγητες διακρίσεις.  

 

� ∆ικαιολογηµένη είναι κάθε διάκριση που επιβάλλεται κατ’ 

αντικειµενική κρίση από τις ανάγκες του έργου. Συνεπώς δικαιολογηµένα 

είναι κριτήρια επιλογής που βασίζονται στη φύση των συγκεκριµένων 

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου αυτές θα 

ασκηθούν, και εφόσον το προσόν ή το κριτήριο που ζητείται αποτελεί ουσιαστική 

και καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση και ο οικείος σκοπός είναι θεµιτός και 

το κριτήριο ή η προϋπόθεση ανάλογη. Για το λόγο αυτό συνιστάται έντονα στους 

φορείς να µην προβαίνουν σε αβασάνιστη επανάληψη των κριτηρίων-

προσόντων που ζητήθηκαν µε προηγούµενες προσκλήσεις, και τα οποία 

είναι πολύ πιθανό να µην δικαιολογούνται αντικειµενικά από τη φύση του έργου 

που θα αποτελέσει αντικείµενο της σύµβασης. Γενικότερα, αποτελεί 

καθοριστικής σηµασίας ζήτηµα ο καθορισµός κριτηρίων επιλογής που να 
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συναρτώνται µε το αντικείµενο του έργου στη βάση των οποίων θα γίνει η 

συγκριτική αξιολόγηση όλων των ενδιαφερόµενων ώστε να καταλήξει ο 

εκάστοτε δικαιούχος στους αντικειµενικά καλύτερους. 

Ειδικότερα: 

α) Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια της επιλογής που τίθενται µε την 

πρόσκληση δεν θα πρέπει να εµπεριέχουν ή να υποκρύπτουν 

αδικαιολόγητη διάκριση – δυσµενέστερη δηλαδή µεταχείριση - λόγω 

φύλου ή οικογενειακής κατάστασης (λ.χ. να απευθύνεται µόνο σε άντρες 

ή µόνο σε γυναίκες ή µόνο σε άγαµους ή µόνο σε έγγαµους), φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής (λ.χ. να απευθύνεται µόνο σε Έλληνες πολίτες ή 

ελληνικής καταγωγής), θρησκευτικής ή άλλων πεποιθήσεων (λ.χ. να 

απευθύνεται µόνο σε χριστιανούς ορθόδοξους), αναπηρίας, ηλικίας (λ.χ. 

να απευθύνεται σε συγκεκριµένες µόνο ηλικιακές κατηγορίες) χωρίς αυτό 

να δικαιολογείται αντικειµενικά. 

β) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε κριτήρια επιλογής τέτοια, τα 

οποία είναι δυνατόν να υποκρύπτουν έµµεση διάκριση, όπως λ.χ. η 

επαγγελµατική εµπειρία συγκεκριµένων ετών, η οποία, αν δεν 

δικαιολογείται αντικειµενικά, είναι δυνατόν να υποκρύπτει διάκριση λόγω 

ηλικίας (πρβλ. και άρθρο 21 § 6 και § 7 εδ. β Ν 2190/1994). 

Αντικειµενικά δικαιολογείται λ.χ. το κριτήριο της εµπειρίας ιδίως σε έργα 

υψηλών απαιτήσεων, όπου το δηµόσιο συµφέρον απαιτεί την επιλογή ως 

αντισυµβαλλόµενου προσώπου µε αποδεδειγµένη εµπειρία κλπ. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακρότητες, να τίθεται λ.χ. ως 

προϋπόθεση επαγγελµατική εµπειρία είκοσι ετών κλπ. ∆ιευκρινίζεται ότι 

κριτήρια, όπως τα έτη εµπειρίας, είναι δυνατόν να συνεκτιµώνται κατά την 

τελική επιλογή του αντισυµβαλλοµένου, όταν εξασφαλίζουν την αρτιότερη 

εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, θα πρέπει όµως να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή όταν τίθενται ως κριτήρια αποκλεισµού. Ο καθορισµός του 

χρόνου εµπειρίας ως κριτήριο αποκλεισµού πρέπει να µπορεί να 

τεκµηριωθεί µε ισχυρά επιχειρήµατα σε συνάρτηση και µε τη φύση του 

έργου.      

γ) Στο µέτρο που ο φορέας επιλέξει την οδό της πρόσκλησης προς 

υποβολή πρότασης και πάντως όχι τη διαγωνιστική διαδικασία, δεν είναι 

αναγκαία η κατάρτιση πίνακα αποτελεσµάτων (βλ. και στη συνέχει). Αν 

όµως παρ’ όλα αυτά τέτοιος πίνακας καταρτιστεί θα πρέπει να είναι ενιαίος 

για όλους τους ενδιαφερόµενους. Χωριστοί πίνακες λ.χ. για άντρες και 

γυναίκες, για ηµεδαπούς ή ελληνικής ή κοινοτικής καταγωγής και 

αλλοδαπούς ή υπηκόους τρίτων χωρών κλπ, πλήττουν καίρια την 

νοµιµότητα της διαδικασίας και εν τέλει την επιλεξιµότητα των δαπανών. 

Αναπόφευκτη θα είναι η σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν ο φορέας 

επιλέξει να ακολουθήσει διαγωνιστική διαδικασία.  
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2.5 Χρονική διάρκεια διαδικασίας: 

Πέραν όσων ανωτέρω περιγράφηκαν για την προηγούµενη ένταξη της πράξης ή 

την τροποποίηση της απόφασης ένταξης και την έκδοση της βεβαίωσης του ΑΣΕΠ 

ή την άπρακτη πάροδο της δεκαήµερης προθεσµίας, η διάρκεια της διαδικασίας 

συγκαθορίζεται επίσης από τα ακόλουθα:  

2.5.1 Γενική Αρχή: Στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ, ισχύει 

και η αρχή της «γρήγορης παραγωγής έργων» (πρβλ. και Ν 3845/2010 Παρ. ΙΙΙ – 

Ελλάδα, Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής, ΙΙΙ Οικονοµικές 

Πολιτικές, Γ. ∆ιαρθρωτικές Πολιτικές) άλλως της «επιτάχυνσης των διαδικασιών».  

2.5.2 Παράµετροι που επηρεάζουν την ταχύτητα της διαδικασίας  

2.5.2.1 Στάδιο υποβολής προτάσεων  

i. Σύντοµη προθεσµία υποβολής προτάσεων:  

Εν προκειµένω παρά το γεγονός ότι δεν είναι δεσµευτική η διάταξη του άρθρου 

21 § 10 Ν 2190/1994 που επιβάλλει την τήρηση δεκαήµερης προθεσµίας 

υποβολής αιτήσεων/προτάσεων των ενδιαφεροµένων, ούτε αυτή του 

άρθρου 38 § 1 ΥΠΑΣΥ∆, η οποία αφορά «δηµόσιες» συµβάσεις έργων, προµηθειών 

ή υπηρεσιών. η προθεσµία αυτή των 10 ηµερών για την υποβολή προτάσεων 

από τους ενδιαφεροµένους θα πρέπει να τηρείται καθώς θεωρείται σε κάθε 

περίπτωση εύλογη και επαρκής (επιχείρηµα από το άρθρο 21 § 10 Ν 

2190/1994).     

ii. Κατά το δυνατόν ειδικότερος προσδιορισµός των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για την ανάθεση (προσοχή στις 

αδικαιολόγητες διακρίσεις, βλ. ανωτέρω), των κριτηρίων αξιολόγησης στα οποία 

θα βασισθεί η επιλογή και ιδίως των ποιοτικών κριτηρίων (πχ ειδική εµπειρία, 

εξειδίκευση, διοικητικές ικανότητες υποψηφίου) και των στοιχείων που θα 

υποβάλουν οι υποψήφιοι για να γίνει η αξιολόγησή τους ως προς τα κριτήρια αυτά 

(πχ µόνο µε βιογραφικά ή και µε άλλα έγγραφα τεκµηρίωσης ή µε ψυχοµετρικό 

τεστ). 

2.5.2.2 Επιµέρους ενδιάµεσες διαδικαστικές φάσεις 

i. Αποφυγή περισσοτέρων αυτοτελών φάσεων σταδιακού 

αποκλεισµού προτάσεων.  

ii. Ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων στις οποίες προσφεύγει ο 

δικαιούχος στην προσωπική συνέντευξη. 

Η συνέντευξη ως µέσο αξιολόγησης κατά τη διαδικασία επιλογής 

αντισυµβαλλόµενου στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα είναι 

δύσκολα µετρήσιµο αντικειµενικά κριτήριο επιλογής και βαρύνεται εγγενώς 

µε υπόνοιες µεροληψίας και υποκειµενικότητας. Για το λόγο αυτό θα 
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πρέπει, ει δυνατόν, να αποφεύγεται από τους δικαιούχους (πρβλ. και άρθρο 

5 § 1β Ν 3812/2009).  

Σε κάθε περίπτωση, η πρόβλεψη προσωπικής συνέντευξης ως κριτήριο 

επιλογής αντισυµβαλλοµένου µε τη διαδικασία που εδώ περιγράφεται κατ’ 

αρχήν δεν απαγορεύεται. Θα πρέπει όµως να προβλέπεται µόνο όπου είναι 

αυτό απολύτως αναγκαίο και να προσδιορίζονται κατά το δυνατόν 

αντικειµενικά τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν µε αυτήν, όπως και ο 

τρόπος αξιολόγησής τους (βαθµολόγηση κλπ). Σε συνέντευξη είναι 

δυνατόν επίσης να καλούνται µόνο εκείνοι από τους ενδιαφερόµενους που 

πληρούν ένα minimum προσόντων και όχι όλοι οι ενδιαφερόµενοι που 

κατέθεσαν παραδεκτά τις προστάσεις τους, ανάλογα και µε τους όρους της 

πρόσκλησης, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στην πρόσκληση (βλ. όµως 

και αµέσως ανωτέρω για την αποφυγή περισσότερων φάσεων σταδιακού 

αποκλεισµού υποψηφίων).  

Προσοχή! Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας επιλέξει την προσωπική 

συνέντευξη ως µέσο αξιολόγησης, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες 

υποδοµές που να επιτρέπουν την περάτωση της διαδικασίας σε σύντοµο 

χρόνο, ενόψει και της πιθανολόγησης υποβολής ικανού αριθµού 

προτάσεων, λαµβανοµένου υπόψη και του αντικειµένου του έργου. Όπου 

αναµένεται υποβολή µεγάλου αριθµού προτάσεων η συνέντευξη θα πρέπει 

για τον λόγο αυτό να αποφεύγεται. 

 

2.5.2.3 Η αξιολόγηση των προτάσεων ειδικότερα 

Η διαδικασία δεν πρέπει να καταλήξει αναγκαία σε κατάρτιση πίνακα 

«επιτυχόντων» βάσει των ορισθέντων κριτηρίων επιλογής κλπ., εκτός και αν ο 

φορέας επιλέξει τη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι υπάρχει 

περιθώριο για αυθαιρεσίες κατά την επιλογή του αντισυµβαλλοµένου. Η 

συµβατική ελευθερία ή η διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου θα πρέπει να 

ασκείται καλόπιστα. Ο δικαιούχος οφείλει να αποδεχθεί από τις προτάσεις 

εκείνη ή να αναδείξει ως αντισυµβαλλόµενο εκείνον τον ενδιαφερόµενο που 

πληροί στο σύνολό τους και µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα που 

προσδιορίστηκαν από την πρόσκληση. Καταχρήσεις που παραβιάζουν την αρχή 

της αξιοκρατίας απαγορεύονται αυτονόητα και στο πλαίσιο της διαδικασίας που 

εδώ περιγράφεται. Οµοίως απαγορεύονται αυθαιρεσίες και καταχρήσεις κατά 

την αξιολόγηση των ενδιαφεροµένων. Σε γενικές γραµµές, ο φορέας θα πρέπει 

να είναι ανά πάσα στιγµή σε θέση να δικαιολογήσει ειδικά την επιλογή του µε 

αντικειµενικά και κατά το δυνατόν µετρήσιµα κριτήρια, τα οποία να επιτρέπουν 

την σύγκριση µεταξύ των περισσότερων ενδιαφεροµένων και τον έλεγχο της 

σχετικής κρίσης των αρµόδιων οργάνων του. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν 

να φανεί χρήσιµη στην πράξη για τους φορείς η σύµφωνη µε την πρόσκληση 

βαθµολόγηση – και όχι κατ’ ανάγκη µοριοδότηση – των αναγκαίων ή 

συνεκτιµούµενων προσόντων, η κατάρτιση φύλλων αξιολόγησης στα οποία να 

αποτυπώνονται τα δεδοµένα βάσει των οποίων έγινε η επιλογή (πχ στη βάση 

αναλυτικού βιογραφικού, στη βάση ειδικών εγγράφων τεκµηρίωσης, στη βάση 
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ψυχοµετρικού τέστ ή στη βάση συνέντευξης), η πρόβλεψη κριτηρίων 

αποκλεισµού (on/off) κλπ.  

Στην περίπτωση που ο φορέας επιλέξει την έκδοση πρόσκλησης προς υποβολή 

προτάσεων, πριν την αποδοχή της καταλληλότερης πρότασης, είναι δυνατόν 

να καλεί είτε όλους τους ενδιαφερόµενους είτε εκείνους που κρίνονται 

κατάλληλοι, µε βάση τις προτάσεις τους και σύµφωνα µε του όρους της 

πρόσκλησης, και προκειµένου να διαµορφώσει καλύτερη εικόνα, σε προσωπική 

συνέντευξη (βλ. όµως και ανωτέρω) ή να επιλέξει άλλα µέσα, µεταξύ άλλων, 

να τους υποβάλει σε εξετάσεις γνώσεων ή/και συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

(ψυχοµετρικές), οι οποίες µπορούν να διενεργούνται και διαδικτυακά, µε τρόπο 

που να διασφαλίζεται πάντως το αδιάβλητό τους, να υποβάλλουν εκθέσεις που 

αιτιολογούν την πρόθεση ανάληψης της θέσης κλπ. (βλ. όµως και ανωτέρω για 

την αποφυγή περισσότερων φάσεων σταδιακού αποκλεισµού προτάσεων). Σε 

κάθε περίπτωση, η τήρηση τέτοιου είδους «πανηγυρικών» διατυπώσεων και 

διαδικασιών δεν απαιτείται και η παράλειψη πρόβλεψής τους στην πρόσκληση 

δεν πλήττει τη νοµιµότητα της διαδικασίας (βλ. αµέσως στη συνέχεια). Θα 

πρέπει ως εκ τούτου να επιλέγονται µόνο εφόσον για την εκτέλεση του 

έργου απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα, η διακρίβωση/απόδειξη των 

οποίων απαιτεί την τήρηση ορισµένης «τεχνικής» διαδικασίας, η 

έλλειψη της οποίας αναµένεται ότι θα δυσχεράνει το έργο του δικαιούχου να 

επιλέξει τον αντισυµβαλλόµενό του κατά δίκαιη κρίση. Στην περίπτωση που 

επιλεγεί τέτοια διαδικασία θα πρέπει ο φορέας να είναι σε θέση να 

δικαιολογήσει ανά πάσα στιγµή την αξιολόγηση/βοθµολόγηση του 

ενδιαφεροµένου, όπως προέκυψε επί τις δοκιµασίες αυτές, ακόµα και σε 

σύγκριση µε την αξιολόγηση/βαθµολόγηση των υπόλοιπων ενδιαφεροµένων.  

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ειδικότερα ότι: 

� ∆εν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρώνεται µε 

σύνταξη «πίνακα κατάταξης», εκτός και αν ο φορέας επιλέξει τη 

διαγωνιστική διαδικασία. Όσοι επιλεγούν ή επιλέγονται είναι δυνατόν να 

ειδοποιούνται και κατ’ ιδίαν, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην 

πρόσκληση. Σε περίπτωση που επιλέγεται η διαδικασία της πρότασης 

προς υποβολή προτάσεων, η πρόσκληση µπορεί να προβλέπει  τον 

χρόνο ισχύος των προτάσεων που υποβάλλονται για τον οποίο 

δεσµεύονται οι προτείνοντες (πρβλ. και άρθρα 185 επ. ΑΚ) καθώς και 

την αντικατάσταση ήδη επιλεγέντος µε άλλον, κατά τους όρους της 

σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  

� Γενικά, προέχουν τα κριτήρια επαγγελµατικής, επιστηµονικής κλπ 

αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς 

ανάθεση έργου. 

� Όπως και ανωτέρω ειπώθηκε, ο δικαιούχος δεν δεσµεύεται να 

συνεκτιµήσει στην επιλογή του αντισυµβαλλοµένου του τα 

κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994 (βλ. και άρθρο 
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6 § 4 δ Ν 2527/1997). Όπου όµως οι συνθήκες το επιτρέπουν και 

εφόσον δικαιολογείται αντικειµενικά για την καλύτερη εκτέλεση 

του υπό ανάθεση έργου, ορισµένα από τα κριτήρια του ως άνω 

άρθρου ή άλλα κοινωνικά κριτήρια θα µπορούσαν, κατόπιν ρητής 

πρόβλεψης της πρόσκλησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ληφθούν 

υπόψη κατά την επιλογή της πρότασης που θα γίνει εν τέλει αποδεκτή. 

Για τη συνέντευξη ως µέσο επιλογής, όπως και για άλλες δυνατότητες 

του φορέα βλ. ήδη ανωτέρω. 
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3. Σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς, δηµοσίους υπαλλήλους και Καθηγητές 

ΑΕΙ (µέλη ∆ΕΠ)  

3.1 Η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε δηµοσίους υπαλλήλους ή 

λειτουργούς στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων διενεργείται υπό 

τους όρους των άρθρων 31 επ. Ν 3528/2007. Όπου η άδεια απασχόλησης σε 

ιδιωτικό έργο έχει δοθεί από ιεραρχικά ανώτερο όργανο (λ.χ. µε Υπουργική 

Απόφαση), η λήψη άδειας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 

περιττεύει.  

3.2 Η απασχόληση µε σύµβαση µίσθωσης έργου δεν εµπίπτει, σύµφωνα µε την 

ορθότερη γνώµη, στην έννοια της «δεύτερης θέσης» και δεν προσκρούει στις 

σχετικές απαγορεύσεις. 

3.3 Η σύναψη σύµβασης έργου ιδιωτικού δικαίου (681 ΑΚ) µε δηµοσίους 

υπαλλήλους ή λειτουργούς δεν ακολουθεί διαφορετικές ή ειδικές διατυπώσεις 

δηµοσιότητας. Η πρόσκληση για υποβολή πρότασης για σύναψη σύµβασης 

µίσθωσης έργου θα πρέπει να αφορά αδιακρίτως τόσο τους 

ενδιαφερόµενους δηµοσίους υπαλλήλους όσο και τους ιδιώτες.  

3.4 Για Καθηγητές ΑΕΙ, βλ. σχετικώς και άρθρο 23 § 2 Ν 4009/2011, πρβλ. και 

άρθρο 44 § 5 εδ. β αα Ν 4071/2012 που επιτρέπει την πρόσληψη 

επιστηµονικού προσωπικού ακόµα και χωρίς να προηγηθεί η έκδοση 

πρόσκλησης (βλ. και ανωτέρω). 

3.5 Με το άρθρο 58 § 9 Ν 4075/2012 (Α’ 89), καταργήθηκαν αναδροµικά οι §§ 

1-5 του άρθρου 55 Ν 3966/2011 και των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν 

κατ’ εξουσιοδότηση αυτών. Η απασχόληση εκπαιδευτικών και δηµοσίων 

υπαλλήλων µε σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικό έργο) προς 

όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων στο 

πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α.) και 

ιδίως στις συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, 

επανήλθε στον κανόνα που διέπει την εν γένει «εξωυπηρεσιακή απασχόληση των 

δηµοσίων υπαλλήλων  (βλ/ άρθρο 31 επ. Ν. 3528/2007) 

 

4. Άκυρες ρήτρες και περιορισµοί ως προς το περιεχόµενο και τη 

λειτουργία των συµβάσεων µίσθωσης έργου 

4.1 Ο αντισυµβαλλόµενος θα πρέπει να απασχολείται πράγµατι και αποκλειστικά 

µε την εκτέλεση του έργου, όπως περιγράφεται στη σύµβαση. Η απασχόλησή του 

σε εργασίες άσχετες µε το έργο που ανέλαβε προκαλεί τον ολικό ή µερικό 

καταλογισµό της αµοιβής του σε βάρος του υπεύθυνου υπηρεσιακού οργάνου, ως 

κύρωση για την τεκµαιρόµενη καταστρατήγηση/παράκαµψη της επιβαλλόµενης 

προδικασίας και την παραβίαση της αρχής της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.  
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4.2 Απόλυτα άκυρη είναι και η ρήτρα της σύµβασης µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε 

την οποία  η εργολαβική αµοιβή θα καταβάλλεται τµηµατικώς κατά µήνα ή άλλο 

χρονικό όριο χωρίς συνάρτηση µε την πρόοδο του έργου. Η ακυρότητα αυτή είναι 

όµως µερική και δεν συνεπιφέρει ακυρότητα του σύµβασης στο σύνολό της. 

Ενόψει όµως του ότι τέτοια ρήτρα είναι ένδειξη «µη γνήσιας» σύµβασης µίσθωσης 

έργου, υποκρύπτουσας µίσθωση εξαρτηµένης εργασίας, είναι δυνατόν να 

προκύπτει εξ αυτού του λόγου ολική ακυρότητα της σύµβασης µίσθωσης έργου 

(βλ. και άρθρο 6 § 1 εδ. γ Ν 2527/1997).   

4.3 Αντίθετα δεν είναι εν προκειµένω άκυρη η ανανέωση ή παράταση της 

σύµβασης µίσθωσης έργου, η οποία είναι δυνατόν να παρατείνεται έως το τέλος 

του προγράµµατος ή του έργου (βλ. συνδυασµένα άρθρα 6 § 11 Ν 2527/1997 και 

21 § 3 Ν 2190/1994, όπως η τελευταία διάταξη ερµηνεύτηκε µε το άρθρο 14 § 15 

εδ. α Ν 2266/1994). Η ανανέωση ή παράταση θα πρέπει πάντως να αφορά την 

εκτέλεση του ίδιου έργου που συνιστά και το αντικείµενο της πρώτης σύµβασης 

και να προβλέπεται τόσο στην πρόσκληση όσο και στην ίδια την σύµβαση (βλ. και 

ανωτέρω). ∆ιαφορετικά πρόκειται για κατάρτιση νέας σύµβασης, για την οποία 

επιβάλλεται η εκ νέου τήρηση των διατυπώσεων που περιγράφονται στο νόµο και 

στον ανά χείρας οδηγό.   

   

5. Σχετικά µε τον χαρακτηρισµό των συµβάσεων µίσθωσης έργου ως 

συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας 

∆εν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις καταστρατήγησης των περί εξαρτηµένης εργασίας 

διατάξεων µέσω σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου που υποκρύπτουν 

εξαρτηµένη εργασία. Ο νοµοθέτης (πρβλ. λ.χ. άρθρα 21 § 16 εδ. α, β Ν 

2190/1994, 6 §§ 1,2, 6 και 7 Ν 2527/1997) και τα δικαστήρια αντιµετωπίζουν 

συχνά τέτοιες περιπτώσεις. 

Όπως και ανωτέρω στις οικείες θέσεις ειπώθηκε, η διαδικασία που ανωτέρω 

περιγράφηκε αφορά αποκλειστικά τη σύναψη «γνησίων» συµβάσεων έργου, 

συµβάσεων δηλαδή που δεν υποκρύπτουν συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας και 

δεν αποσκοπούν στην καταστρατήγηση των περί προσλήψεων διατάξεων και εν 

γένει των ρυθµίσεων της εργατικής ή δηµοσιοϋπαλληλικής νοµοθεσίας. 

Οι δικαιούχοι φορείς θα πρέπει εν προκειµένω να λαµβάνουν ιδίως υπόψη τους τα 

εξής: 

5.1 Η απασχόληση του αντισυµβαλλόµενου στο πλαίσιο συγκεκριµένης 

συγχρηµατοδοτούµενου έργου θα πρέπει να συνδέεται άρρηκτα µε την παραγωγή 

συγκεκριµένου αποτελέσµατος, θα πρέπει δηλαδή να αφορά την παραγωγή 

συγκεκριµένου παραδοτέου, από την οποία και µόνο θα εξαρτάται και η 

αµοιβή του λήπτη του έργου κατά τους ειδικότερους όρους της σύµβασης 

έργου και των διατάξεων των άρθρων 681 επ ΑΚ που βρίσκουν εν προκειµένω 

εφαρµογή. 

5.2 Ο αντισυµβαλλόµενος θα πρέπει να µην υπόκειται στο διευθυντικό 

δικαίωµα του εργοδότη, θα πρέπει δηλαδή να εκτελεί το έργο του χωρίς να 
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δεσµεύεται από τις εντολές και οδηγίες του δικαιούχου ως προς τον τόπο, τον 

χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Θα πρέπει δηλαδή ο εργολάβος να 

απολαµβάνει «υπηρεσιακής ανεξαρτησίας», η οποία δεν αρκεί να αποτυπώνεται 

απλώς στη σύµβαση, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιώνεται και στην πράξη. Αυτό δεν 

σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να λαµβάνει διευκρινιστικές κλπ οδηγίες από τον 

εργοδότη – δικαιούχο, ως προς την εξέλιξη και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του 

έργου, αυτές όµως δεν θα πρέπει να είναι τέτοιες που να θεµελιώνουν 

προσωπική εξάρτηση του λήπτη του έργου από τον εργοδότη.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» η πλειονότητα 

των συµβάσεων µίσθωσης έργου αφορά εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσίας 

υψηλής επιστηµονικής ή τεχνικής εξειδίκευσης, γεγονός που από µόνο του 

αµβλύνει την εξάρτηση και περιορίζει την δυνατότητα ελέγχου και παροχής 

οδηγιών εκ µέρους του δικαιούχου φορέα. Τούτο όµως δεν αρκεί από µόνο του για 

να αποκλείσει την ύπαρξη προσωπικής εξάρτησης (σύµβασης εξαρτηµένης 

εργασίας). Η «γνησιότητα» της σύµβασης µίσθωσης έργου ως τέτοιας θα πρέπει να 

συνάγεται και από άλλα στοιχεία, όπως είναι κυρίως η βούληση των µερών για 

επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος (παραδοτέου), αλλά και η ανεξαρτησία 

του αντισυµβαλλοµένου ως προς την επιλογή του τόπου, χρόνου και τρόπου 

παραγωγής του έργου, η διάθεση δικής του εγκατάστασης ή δικών του µέσων, η 

δυνατότητα απασχόλησης τρίτων προσώπων κατά την εκτέλεση του έργου κλπ. 

5.3 Κατ’ αρχήν, οποιαδήποτε εργασία µπορεί να προσφερθεί και υπό το νοµικό 

ένδυµα της γνήσιας σύµβασης έργου χωρίς να υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας. Είναι όµως αλήθεια ότι ορισµένα καθήκοντα προσιδιάζουν µάλλον στην 

νοµική µορφή της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας, παρά στη σύµβαση µίσθωσης 

έργου, κυρίως διότι η εκτέλεσή τους δεν µπορεί να γίνει αποτελεσµατικά χωρίς την 

υπαγωγή του απασχολούµενου στην διευθυντική εξουσία του εργοδότη, χωρίς 

δηλαδή την προσωπική εξάρτηση του πρώτου από τον δεύτερο (πρβλ. και Τραυλό-

Τζανετάτο, ΕΕργ∆ 1994, 593 επ., ιδίως 597). Για το λόγο αυτό συνιστάται στους 

δικαιούχους να αποφεύγουν τη σύναψη συµβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για 

την κάλυψη λ.χ. αναγκών κλητήρων, οδηγών κλπ. Συµβάσεις τέτοιου είδους είναι 

πολύ πιθανό ότι υποκρύπτουν συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας. 

5.4 Από τη συνδυασµένη ερµηνεία των διατάξεων των άρθρων 6 §§ 1 εδ. γ και 2 

α Ν 2527/1997 και 44 § 5 εδ. β αα Ν 4071/2012 προκύπτει ότι απαγορεύεται η 

σύναψη σύµβασης έργου µε σκοπό την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή 

γραµµατειακής υποστήριξης του φορέα, όχι όµως και για την κάλυψη των 

σχετικών αναγκών των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, έργων ή 

πράξεων, των οποίων ο φορέας είναι δικαιούχος. Ενόψει όµως του ότι οι εν λόγω 

εργασίες κατά κανόνα εκτελούνται υπό καθεστώς προσωπικής εξάρτησης και 

προσιδιάζουν σε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας θα πρέπει να αποφεύγονται 

κατά το δυνατόν από τους φορείς ή να παρέχονται πράγµατι υπό καθεστώς 

νοµικής, προσωπικής και υπηρεσιακής ανεξαρτησίας (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ στις 

οικείες θέσεις). Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι φορείς θα πρέπει να αναµένουν 

ότι το ΑΣΕΠ θα αρνείται συνήθως να χορηγεί την βεβαίωση του άρθρου 6 § 5 Ν 

2527/1997 για συµβάσεις µε παρόµοιο αντικείµενο. Όπως και ανωτέρω ειπώθηκε 

(4.1.) απασχόληση του αντισυµβαλλοµένου σε έργα ή εργασίες άσχετες µε εκείνες 
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που περιγράφονται στη σύµβαση απαγορεύεται. Απασχόληση αντισυµβαλλόµενου 

για την κάλυψη αναγκών του φορέα ενώ η σύµβασή του αφορά τις ανάγκες 

συγχρηµατοδοτούµενου έργου προκαλεί τον καταλογισµό ολικώς ή µερικώς της 

αµοιβής του σε βάρος του υπευθύνου υπηρεσιακού οργάνου (άρθρο 6 § 6 εδ. β Ν 

2527/1997).   

5.5 Με το άρθρο 1 § 1 Ν 2639/1998, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν 

3846/2010, ορίζεται ότι «η συµφωνία µεταξύ εργοδότη και απασχολούµενου για 

παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις 

αµοιβής κατά µονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης, 

τεκµαίρεται ότι υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, εφόσον η εργασία 

παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για 

εννέα (9) συνεχείς µήνες». Του νόµου µη διακρίνοντος, το εν λόγω τεκµήριο 

αφορά και συµβάσεις µίσθωσης έργου µε το δηµόσιο ή φορείς του δηµοσίου 

τοµέα. Από τη συνδυασµένη όµως ερµηνεία των διατάξεων των άρθρων 21 § 3 Ν 

2190/1994, όπως ερµηνεύθηκε αυθεντικά µε το άρθρο 14 § 15 Ν 2266/1994, 6 

§§ 6 και 8 Ν 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 2 § 23 Ν 2621/1998 

συνάγεται ότι το εν λόγω τεκµήριο δεν βρίσκει εφαρµογή σε συµβάσεις µίσθωσης 

έργου που συνάπτονται στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 

ΕΣΠΑ και για όσο χρόνο διαρκούν οι δράσεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται 

για τεκµήριο µαχητό, το οποίο ανατρέπεται εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω υπό α), 

β) και γ) περιγραφόµενα. 

5.6 Η καταστρατήγηση του συµβατικού τύπου της σύµβασης µίσθωσης έργου εκ 

µέρους του δικαιούχου µε σκοπό τη σύναψη συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας 

επιφέρει όχι µόνο τον καταλογισµό στο υπεύθυνο όργανο των σχετικών 

κονδυλίων, αλλά και πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε βάρος του. Σε κάθε 

περίπτωση ο ορθός νοµικός χαρακτηρισµός της σχέσης ανήκει 

αποκλειστικά στα αρµόδια δικαστήρια. Η βεβαίωση του ΑΣΕΠ ή η άπρακτη 

πάροδος της δεκαήµερης προθεσµίας του άρθρου 6 § 5 εδ. β Ν 2527/1997 δεν 

δεσµεύει τα δικαστήρια, τα οποία δικαιούνται και υποχρεούνται να προβούν στον 

ορθό νοµικό χαρακτηρισµό της σύµβασης. Για τον λόγο αυτό οι δικαιούχοι φορείς 

θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η τυχόν χορήγηση της σχετικής ρητής ή 

τεκµαιρόµενης βεβαίωσης από το ΑΣΕΠ δεν αποτελεί πανάκεια για την κάλυψη 

καταστρατηγήσεων και δη για την παράνοµη σύναψη «µη γνησίων» συµβάσεων 

µίσθωσης έργου που υποκρύπτουν συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας. 

Εν όψει της µέχρι σήµερα δηµοσιευµένης νοµολογίας του Αρείου Πάγου, δεν 

νοείται µετατροπή δια της δικαστικής οδού των «µη γνήσιων» σύµβαση 

έργου που συνήφθησαν στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων ΕΣΠΑ (2007-2013) 

σε έγκυρες συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου.  

 

6. Σχετικά µε την ασφάλιση των αντισυµβαλλοµένων ληπτών του έργου 

Το άρθρο 46 του Ν 3996/2011 ρυθµίζει το ζήτηµα της ασφάλισης των 

αντισυµβαλλόµενων εργολάβων, απασχολούµενων µε έργου ιδιωτικού δικαίου, 
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µεταξύ άλλων, και στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 

ΕΣΠΑ. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή:   

6.1 Οι απασχολούµενοι µε σύµβαση µίσθωσης έργου που καταρτίζεται σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997, σε φορείς του δηµόσιου τοµέα 

του άρθρου 51 του Ν 1892/1990, καθώς και σε επιχειρήσεις των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθµού υπάγονται για την απασχόληση τους 

αυτή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 

6.2 Ειδικότερα µάλιστα, για όσους απασχολήθηκαν έως την έναρξη ισχύος του 

ίδιου άρθρου µε µίσθωση έργου που καταρτίστηκε κατά τα ανωτέρω, η ασφάλιση 

που έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραµένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από 

το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αντίστοιχα η ασφάλιση που έχει χωρήσει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

παραµένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Το ίδιο ισχύει και 

για όσους µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, προσέφεραν έργο στους 

ανωτέρω φορείς, καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του 

άρθρου 31 του ν. 1514/1985 (Α`13) για δράσεις που χρηµατοδοτούνται ή 

συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια ρύθµιση καταλαµβάνει 

και εκκρεµείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής και δικαστικής 

διαδικασίας. 

6.3 Από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται µόνο οι απασχολούµενοι µε 

σύµβαση µίσθωσης έργου, για τους οποίους λόγω της συγκεκριµένης 

απασχόλησης προκύπτει βάσει καταστατικών ή γενικών διατάξεων υποχρεωτική 

ασφάλιση στους Τοµείς του Κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου 

Ανεξάρτητα Απασχολούµενων. 

(Για το θέµα αυτό βλ. και υπ’ αριθµ. 65/16.11.2011, 

αρ.πρωτ.∆ΙΑΣΦ/Φ3/110/90123 της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ασφαλιστικών 

Υπηρεσιών – ∆/ση Ασφάλισης του ΟΑΕΕ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

∆ιαδικασία και καθεστώς συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

(681 επ ΑΚ) των οποίων οι προσκλήσεις δηµοσιεύθηκαν πριν την 14η 

Μαρτίου 20124 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο ένατο § 23 εδ. β Ν 4057/2012, για όσες προσκλήσεις για 

σύναψη σύµβασης έργου δηµοσιεύθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού 

(14.3.2012), η διαδικασία ολοκληρώνεται σύµφωνα µε το προϊσχύσαν καθεστώς5.  

2. Ως εκ τούτου, προσκλήσεις οι οποίες δηµοσιεύθηκαν από:  

α. Τα Α.Ε.Ι. (κατά την έννοια του άρθρου 1 § 1 Ν 4009/2011),  

β. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση 
της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. (άρθρο 58 Ν 4009/2011), 

γ. Την Ακαδηµία Αθηνών, 

δ. Την «Αρχή διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» 
(Άρθρο 35 § 1 Ν 3966/2011),  

ε. Τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), 

στ. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  

ζ. Τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της 
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.),  

η. Τον Ειδικό Λογαριασµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων,  

θ. Το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

ι. Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, 

ια. Το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, 

ιβ. Το Ινστιτούτο Νεολαίας,  

ιγ. Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.) και  

                                                           
4
 Βλ. συνδυασμένα άρθρα ένατο § 23 εδ. β και δέκατο Ν 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012). 

5
 Στο σημείο αυτό ο νομοθέτης εκφράζεται στενότερα απ’ ότι επιβάλλει η τελολογία της ρύθμισης. Οι 

εν λόγω συμβάσεις δεν διέπονται μόνο ως προς την κατάρτισή τους από το προηγούμενο καθεστώς 

αλλά και ως προς τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου το περιεχόμενο και η λειτουργία των σχέσεων 

αυτών δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 Ν 2527/1997, αλλά διέπονται κατά κανόνα 

από την σύμβαση και την πρόσκληση, πρβλ. και άρθρο 24 ΕισΝΑΚ (tempus regit actum). Εν 

προκειμένω, ως παραγωγικό αίτιο των εν λόγω συμβάσεων θα πρέπει να θεωρηθεί και η έκδοση της 

πρόσκλησης που οδήγησε ή θα οδηγήσει στην οριστική κατάρτιση της σύμβασης.   
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ιδ. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «∆ιόφαντος» 
(Ι.Τ.Υ.Ε.), 

πριν την 14η Μαρτίου 2012, µε αντικείµενο την σύναψη συµβάσεων µίσθωσης 

έργου στο πλαίσιο συγκεκριµένου επιδοτούµενου, συγχρηµατοδοτούµενου ή 

αυτοχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος, εξαιρούνται από την διαδικασία του 

άρθρου 6 Ν 2527/1997, εξακολουθεί δηλαδή να ισχύει γι’ αυτές το άρθρο 2 § 23 

Ν 2621/1998 και - στο µεγαλύτερο µέρος τους - οι κατευθύνσεις του ήδη µε το 

παρόν επικαιροποιούµενου οδηγού. 

Ειδικότερα: 

• Για τη σύναψη των συµβάσεων µίσθωσης έργου στην περίπτωση 

αυτή: 

α) ∆εν χρειαζόταν έγκριση από την τετραµελή επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 

33/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 4 περ. ι και ιστ ΠΥΣ 33/2006, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 § 23 Ν 2527/1997, 

πρβλ. και άρθρο 10 § 1 εδ. τελευταίο Ν 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει), και ως εκ τούτου δεν ίσχυε ούτε ο κανόνας περιορισµού των εγκρίσεων, 

όπως άλλωστε και ο περιορισµός των προσλήψεων (πρβλ. και άρθρο 11 §§ 1 και 6 

εδ. β Ν 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

β) ∆εν απαιτούταν η προηγούµενη έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που 

να καθορίζει τα ειδικότερα στο άρθρο 6 § 1 εδ. α Ν 2527/1997 οριζόµενα. 

γ) ∆εν χρειαζόταν βεβαίωση του ΑΣΕΠ, ότι πρόκειται για γνήσια σύµβαση έργου, η 

οποία δεν υποκρύπτει εξαρτηµένη εργασία και δεν καλύπτονται µε αυτή πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες.  

δ) Εν προκειµένω πρόκειται για συµβάσεις µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου µε 

φυσικά πρόσωπα, διεπόµενες κατά κανόνα από το άρθρο 681 επ. ΑΚ.  

∆εν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, όπως 

είναι λ.χ. οι συµβάσεις έργου µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δυνάµει του Π∆ 

60/2007, του Π∆ 118/2007 ή άλλων ειδικών ρυθµίσεων (λ.χ. του Π∆ 4/2002 για 

την Τεχνική Βοήθεια των ∆ιαχειριστικών Αρχών). Για τον λόγο αυτό δεν ασκούν 

επιρροή τα όρια της απευθείας ανάθεσης, ή άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις ή 

περιορισµοί που αφορούν αποκλειστικά συµβάσεις δηµοσίων έργων, προµηθειών ή 

υπηρεσιών που διέπονται από τις ως άνω διατάξεις και όχι συµβάσεις µίσθωσης 

έργου κατ’ άρθρα 681 επ. ΑΚ (πρβλ. και άρθρο 82 § 1 Ν 2362/1995, «αν δεν 

ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη»).   

Αυτονόητα, εξαιρούµενοι οι ανωτέρω φορείς από τις διαδικασίες του άρθρου 6 Ν 

2527/1997 δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω ρυθµίσεων (λ.χ. Π∆ 

60/2007, Π∆ 118/2007 κλπ). Σκοπός της εξαίρεσης του άρθρου 2 § 23 Ν 

2621/1998 ήταν η απαλλαγή των εν λόγω φορέων από τις διαδικαστικές και 

γραφειοκρατικές προϋποθέσεις του άρθρου 6 Ν 2527/1997 χάριν ταχύτητας και 

ευελιξίας, και όχι η υπαγωγή συµβάσεων εξ ορισµού ιδιωτικού δικαίου (681 επ. 

ΑΚ) σε αυστηρότερες και ακόµα βραδύτερες διαδικασίες, όπως αυτές που διέπουν 

τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 
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ε) Θα πρέπει η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου και κατά περίπτωση και το 

ύψος των αµοιβών που προκαλούν, να προβλέπεται στην πρόσκληση και την 

πρόταση του δικαιούχου φορέα, να περιγράφεται στο τεχνικό δελτίο του έργου και 

να τηρούνται εν γένει οι τυπικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας του άρθρου 32 της 

ΥΠΑΣΥ∆ 

• Απαιτείται η τήρηση ενός minimum ∆ηµοσιότητας και ∆ιαφάνειας: 

α) Της κατάρτισης της σύµβασης θα πρέπει να προηγηθεί µια στοιχειώδης 

διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση ενός minimum διαφάνειας. Ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα του δικαιούχου πρόσκλησης (πρβλ. άρθρο 2 § 4 περ. 11 και 14 Ν 

3861/2010, βλ. και άρθρο 15 Ν 4009/2011 και προγενέστερο άρθρο 18 Ν 

3549/2007 για ΑΕΙ) θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αρκεί. Αυτονόητα δεν απαιτείται η 

τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας του άρθρου 21 § 9 εδ. β-ε Ν 2190/1994. 

Προσοχή! Η διατύπωση της πρόσκλησης είναι εξαιρετικής σηµασίας για 

τον έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας. Η πρόσκληση είναι δυνατόν είτε 

να διατυπώνεται ως πρόσκληση προς υποβολή πρότασης (επιλογή) είτε να 

έχει χαρακτήρα προκήρυξης (διαγωνιστικός χαρακτήρας). Επισηµαίνεται ότι 

η επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας (πρόσληψη και εν γένει ανάδειξη 

αντισυµβαλλοµένου µε διαγωνισµό) υπάγεται από τη νοµολογία των 

ανωτάτων δικαστηρίων σε ειδικότερη, αυστηρότερη νοµική αξιολόγηση, 

από ό,τι η απλή πρόσκληση προς υποβολή προτάσεων. ∆ιευκρινίζεται 

εξάλλου ότι και προτάσεις προς το κοινό, ακόµα κι αν το περιεχόµενο της 

προσφοράς περιγράφεται επακριβώς, είναι δυνατόν να έχουν τον 

χαρακτήρα πρόσκλησης προς υποβολή πρότασης, εφόσον από τη 

διατύπωσή τους δεν συνάγεται δέσµευση ως προς την τελική κατάρτιση της 

σύµβασης (βλ. αντί πολλών άλλων σε Σηµαντήρα, ΕρµΑΚ 185-186 § 24). 

Ειδικότερα: 

 

(αα) Η πρόσκληση είναι δυνατόν να διατυπωθεί είτε ως  πρόσκληση προς 

υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύµβασης είτε ως  πρόταση προς 

κατάρτιση σύµβασης. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει από την όλη 

πρόσκληση να προκύπτει ότι µε αυτήν δεν αναλαµβάνεται καµία δέσµευση 

ως προς καθαυτή τη σύναψη της σύµβασης, ότι δηλαδή ο δικαιούχος 

διατηρεί διακριτική ευχέρεια εάν τελικά θα προχωρήσει στη σύναψη ή µη 

συµβάσεων και σε ποιο αριθµό. Η διατήρηση της διακριτικής ευχέρειας του 

φορέα ως προς τη σύναψη ή µη της σύµβασης είναι δυνατόν να 

διευκολύνει τον φορέα όταν δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόµα ο τελικός 

σχεδιασµός ενός (υπό)έργου ή δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων λόγω 

της φύσης του να προσδιοριστούν οι ανάγκες σε προσωπικό κλπ.  

Στην περίπτωση που έχουµε απλή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων η 

διατύπωση που προτείνεται είναι «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για υποβολή πρότασης προς σύναψη (έως …) συµβάσεων µίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ….. στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Πράξης …»  
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Στην περίπτωση αυτή τα τυχόν τυποποιηµένα έντυπα που υποβάλλουν οι 

ενδιαφερόµενοι δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται «αιτήσεις» αλλά 

«προτάσεις» επειδή η επιλογή αντισυµβαλλόµενου έχει τον χαρακτήρα 

αποδοχής πρότασης κατ’ άρθρο 193 ΑΚ και όχι «πρόσληψης».     

 

(ββ) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται αναφορές σε «θέσεις 

εργασίας», «παροχή εργασίας», «αίτηση», «πρόσληψη». Εν προκειµένω 

πρόκειται για γνήσιες συµβάσεις µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και όχι 

για υποκρυπτόµενες συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, και για τον λόγο 

αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται εκφράσεις που είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν σύγχυση στους ενδιαφεροµένους ή τρίτους. ∆εν θα πρέπει 

δηλαδή να λησµονείται ότι πρόκειται για σύµβαση έργου, η οποία 

αποσκοπεί µόνο στην παραγωγή συγκεκριµένου µετρήσιµου αποτελέσµατος 

(παραδοτέο) και όχι στην διάθεση του χρόνου και προσωπικής εργασίας 

του αντισυµβαλλόµενου ανεξαρτήτως αποτελέσµατος. Οι υποχρεώσεις του 

αναδόχου, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση και αργότερα στη 

σύµβαση και η δέσµευσή του στις οδηγίες του φορέα θα πρέπει να µην 

φτάνουν µέχρι τη θεµελίωση προσωπικής εξάρτησής του. 

 

β) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 § 4 περ. 14 Ν 3861/2010, στο διαδίκτυο αναρτώνται 

µεταξύ άλλων και «περιλήψεις […] συµβάσεων έργου στο δηµόσιο, τα ΝΠ∆∆, τους 

φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου 

και δεύτερου βαθµού». Ως εκ τούτου περιλήψεις των συµβάσεων µίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου που θα συναφθούν, στις οποίες θα περιλαµβάνεται το βασικό 

περιεχόµενο των συµβάσεων (αντισυµβαλλόµενοι, έργο, διάρκεια, αµοιβή, τυχόν 

ειδικοί εξαιρετικής φύσεως όροι) θα πρέπει να αναρτηθούν στο διαδίκτυο κατά 

τους ορισµούς του νόµου αυτού.        

 

• Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να µην αντίκεινται 

στην αρχή της µη διάκρισης: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 32 ΥΠΑΣΥ∆, η πρόσληψη τυχόν πρόσθετου προσωπικού 

(πρβλ. και άρθρο 32 § 1.1. ΥΠΑΣΥ∆) για τις ανάγκες συγχρηµατοδοτούµενου 

έργου µε οποιαδήποτε σχέση, πρέπει να γίνεται τηρώντας, µεταξύ άλλων, τις 

γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ (πρβλ. ήδη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) και ειδικά την αρχή της ίσης µεταχείρισης, της µη διάκρισης, 

της ισότητας των φύλων (πρβλ. και άρθρο 19 της ενοποιηµένης απόδοσης της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συνθήκη της Λισαβόνας - 

πρώην άρθρο 13 ΣΕΚ - και Ν 3304/2005, Ν 3488/2006 και ήδη Ν 3896/2010, οι 

των οποίων έχουν εφαρµογή όχι µόνο επί συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας αλλά 

για κάθε µορφή απασχόλησης εν γένει, καταλαµβάνουν δηλαδή και τους 

αυτοαπασχολούµενους, πρβλ. συµβάσεις έργου). Οι δικαιούχοι κατά την 

κατάστρωση των προσκλήσεων  θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ιδίως τα εξής: 
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� Η απαρίθµηση των προσόντων που θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόµενοι 

που θα υποβάλλουν πρόταση θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογηµένη, να 

βρίσκεται δηλαδή κατ’ αντικειµενική κρίση σε αναλογία µε τις απαιτήσεις του 

έργου και να είναι συναφείς µε αυτό. Η περιγραφή των απαιτούµενων προσόντων 

θα πρέπει να συνδέεται αντικειµενικά µε τις ανάγκες του έργου που πρόκειται να 

εκτελεστεί (πρβλ. και άρθρο 21 § 7 εδ. α Ν 2190/1994). Απαγορευµένες είναι 

κατ’ αρχήν µόνο οι αδικαιολόγητες διακρίσεις.  

 

� ∆ικαιολογηµένη είναι κάθε διάκριση που επιβάλλεται κατ’ 

αντικειµενική κρίση από τις ανάγκες του έργου. Συνεπώς δικαιολογηµένα 

είναι κριτήρια επιλογής που βασίζονται στη φύση των συγκεκριµένων 

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου αυτές θα 

ασκηθούν, και εφόσον το προσόν ή το κριτήριο που ζητείται αποτελεί ουσιαστική 

και καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση και ο οικείος σκοπός είναι θεµιτός και 

το κριτήριο ή η προϋπόθεση ανάλογη. Για το λόγο αυτό συνιστάται έντονα στους 

φορείς να µην προβαίνουν σε αβασάνιστη επανάληψη των κριτηρίων-

προσόντων που ζητήθηκαν µε προηγούµενες προσκλήσεις, και τα οποία 

είναι πολύ πιθανό να µην δικαιολογούνται αντικειµενικά από τη φύση του έργου 

που θα αποτελέσει αντικείµενο της σύµβασης. Γενικότερα, αποτελεί 

καθοριστικής σηµασίας ζήτηµα ο καθορισµός κριτηρίων επιλογής που να 

συναρτώνται µε το αντικείµενο του έργου στη βάση των οποίων θα γίνει η 

συγκριτική αξιολόγηση όλων των ενδιαφερόµενων ώστε να καταλήξει ο 

εκάστοτε δικαιούχος στους αντικειµενικά καλύτερους. 

Ειδικότερα: 

α) Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια της επιλογής που τίθενται µε την 

πρόσκληση δεν θα πρέπει να εµπεριέχουν ή να υποκρύπτουν 

αδικαιολόγητη διάκριση – δυσµενέστερη δηλαδή µεταχείριση - λόγω 

φύλου ή οικογενειακής κατάστασης (λ.χ. να απευθύνεται µόνο σε άντρες 

ή µόνο σε γυναίκες ή µόνο σε άγαµους ή µόνο σε έγγαµους), φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής (λ.χ. να απευθύνεται µόνο σε Έλληνες πολίτες ή 

ελληνικής καταγωγής), θρησκευτικής ή άλλων πεποιθήσεων (λ.χ. να 

απευθύνεται µόνο σε χριστιανούς ορθόδοξους), αναπηρίας, ηλικίας (λ.χ. 

να απευθύνεται σε συγκεκριµένες µόνο ηλικιακές κατηγορίες) χωρίς αυτό 

να δικαιολογείται αντικειµενικά. 

β) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε κριτήρια επιλογής τέτοια, τα 

οποία είναι δυνατόν να υποκρύπτουν έµµεση διάκριση, όπως λ.χ. η 

επαγγελµατική εµπειρία συγκεκριµένων ετών, η οποία, αν δεν 

δικαιολογείται αντικειµενικά, είναι δυνατόν να υποκρύπτει διάκριση λόγω 

ηλικίας (πρβλ. και άρθρο 21 § 6 και § 7 εδ. β Ν 2190/1994). 

Αντικειµενικά δικαιολογείται λ.χ. το κριτήριο της εµπειρίας ιδίως σε έργα 

υψηλών απαιτήσεων, όπου το δηµόσιο συµφέρον απαιτεί την επιλογή ως 

αντισυµβαλλόµενου προσώπου µε αποδεδειγµένη εµπειρία κλπ. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακρότητες, να τίθεται λ.χ. ως 

προϋπόθεση επαγγελµατική εµπειρία είκοσι ετών κλπ. ∆ιευκρινίζεται ότι 
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κριτήρια, όπως τα έτη εµπειρίας, είναι δυνατόν να συνεκτιµώνται κατά την 

τελική επιλογή του αντισυµβαλλοµένου, όταν εξασφαλίζουν την αρτιότερη 

εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, θα πρέπει όµως να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή όταν τίθενται ως κριτήρια αποκλεισµού. Ο καθορισµός του 

χρόνου εµπειρίας ως κριτήριο αποκλεισµού πρέπει να µπορεί να 

τεκµηριωθεί µε ισχυρά επιχειρήµατα σε συνάρτηση και µε τη φύση του 

έργου.      

γ) Στο µέτρο που ο φορέας επιλέξει την οδό της πρόσκλησης προς 

υποβολή πρότασης και πάντως όχι τη διαγωνιστική διαδικασία, δεν είναι 

αναγκαία η κατάρτιση πίνακα αποτελεσµάτων (βλ. και στη συνέχει). Αν 

όµως παρ’ όλα αυτά τέτοιος πίνακας καταρτιστεί θα πρέπει να είναι ενιαίος 

για όλους τους ενδιαφερόµενους. Χωριστοί πίνακες λ.χ. για άντρες και 

γυναίκες, για ηµεδαπούς ή ελληνικής ή κοινοτικής καταγωγής και 

αλλοδαπούς ή υπηκόους τρίτων χωρών κλπ, πλήττουν καίρια την 

νοµιµότητα της διαδικασίας και εν τέλει την επιλεξιµότητα των δαπανών. 

Αναπόφευκτη θα είναι η σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν ο φορέας 

επιλέξει να ακολουθήσει διαγωνιστική διαδικασία.  
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• Χρονική διάρκεια διαδικασίας: 

- Γενική Αρχή: Στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ, ισχύει και 

η αρχή της «γρήγορης παραγωγής έργων» (πρβλ. και Ν 3845/2010 Παρ. ΙΙΙ – 

Ελλάδα, Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής, ΙΙΙ Οικονοµικές 

Πολιτικές, Γ. ∆ιαρθρωτικές Πολιτικές) άλλως της «επιτάχυνσης των διαδικασιών». 

Από την αρχή αυτή που διέπνεε και τη ratio των εξαιρέσεων της διάταξης του 

άρθρου 2 § 23 Ν 2621/1998, όπως ίσχυε µέχρι την κατάργησή του µε το άρθρο 

ένατο § 23 Ν 4057/2012, συνάγεται ότι η διαδικασία σύναψης σύµβασης µίσθωσης 

έργου που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να είναι συντοµότερη από ό,τι θα επέβαλαν 

οι συνήθεις διαδικασίες του άρθρου 6 Ν 2527/1997. Ειδικότερα: 

- Παράµετροι που επηρεάζουν την ταχύτητα της διαδικασίας  

α. Στάδιο υποβολής προτάσεων  

i. Σύντοµη προθεσµία υποβολής προτάσεων:  

Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων/προτάσεων θα πρέπει να είναι 

σύντοµη µε βάση την αρχή της «γρήγορης παραγωγής έργων» αλλά και εύλογη, 

ώστε αφενός να λαµβάνουν έγκαιρα γνώση όσο το δυνατόν περισσότεροι 

ενδιαφερόµενοι, και αφετέρου να υπάρχουν εύλογα χρονικά περιθώρια σύνταξης 

των προτάσεων ή  συγκέντρωσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Με την 

πρόσκληση  είναι δυνατόν να ορίζεται, ότι τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα 

ή µερικά από αυτά θα µπορούν να προσκοµίζονται σε εύλογη προθεσµία από την 

αποδοχή της πρότασης, υπό τη διαλυτική αίρεση της ανατροπής της σύµβασης σε 

περίπτωση µη προσκόµισής τους από τον αντισυµβαλλόµενο.  

Εν προκειµένω, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δεσµευτική η διάταξη του 

άρθρου 21 § 10 Ν 2190/1994 που επιβάλλει την τήρηση δεκαήµερης 

προθεσµίας υποβολής αιτήσεων/προτάσεων των ενδιαφεροµένων, ούτε 

αυτή του άρθρου 3 παρ. 1 ΥΠΑΣΥ∆, η προθεσµία  αυτή των 10 ηµερών θα 

πρέπει να τηρείται, καθώς θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, και εύλογη και 

επαρκής (επιχείρηµα από το άρθρο 21 § 10 Ν 2190/1994). 

     

ii. Κατά το δυνατόν ειδικότερος προσδιορισµός των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για την ανάθεση (προσοχή στις 

αδικαιολόγητες διακρίσεις, βλ. ανωτέρω), των κριτηρίων αξιολόγησης στα οποία 

θα βασισθεί η επιλογή και ιδίως των ποιοτικών κριτηρίων (πχ ειδική εµπειρία, 

εξειδίκευση, διοικητικές ικανότητες υποψηφίου) και των στοιχείων που θα 

υποβάλουν οι υποψήφιοι για να γίνει η αξιολόγησή τους ως προς τα κριτήρια αυτά 

(πχ µόνο µε βιογραφικά ή και µε άλλα έγγραφα τεκµηρίωσης ή µε ψυχοµετρικό 

τεστ). 

β. Επιµέρους ενδιάµεσες διαδικαστικές φάσεις 
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i. Αποφυγή περισσοτέρων αυτοτελών φάσεων σταδιακού 

αποκλεισµού προτάσεων.  

ii. Ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων στις οποίες προσφεύγει ο 

δικαιούχος στην προσωπική συνέντευξη. 

Η συνέντευξη ως µέσο αξιολόγησης κατά τη διαδικασία επιλογής 

αντισυµβαλλόµενου στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα είναι 

δύσκολα µετρήσιµο αντικειµενικά κριτήριο επιλογής και βαρύνεται εγγενώς 

µε υπόνοιες µεροληψίας και υποκειµενικότητας. Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει, ει δυνατόν, να αποφεύγεται από τους δικαιούχους (πρβλ. και άρθρο 

5 § 1β Ν 3812/2009).  

Σε κάθε περίπτωση, η πρόβλεψη προσωπικής συνέντευξης ως κριτήριο 

επιλογής αντισυµβαλλοµένου µε τη διαδικασία που εδώ περιγράφεται κατ’ 

αρχήν δεν απαγορεύεται. Θα πρέπει όµως να προβλέπεται µόνο όπου είναι 

αυτό απολύτως αναγκαίο και να προσδιορίζονται κατά το δυνατόν 

αντικειµενικά τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν µε αυτήν, όπως και ο 

τρόπος αξιολόγησής τους (βαθµολόγηση κλπ). Σε συνέντευξη είναι 

δυνατόν επίσης να καλούνται µόνο εκείνοι από τους ενδιαφερόµενους που 

πληρούν ένα minimum προσόντων και όχι όλοι οι ενδιαφερόµενοι που 

κατέθεσαν παραδεκτά τις προστάσεις τους, ανάλογα και µε τους όρους της 

πρόσκλησης, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στην πρόσκληση (βλ. όµως 

και αµέσως ανωτέρω για την αποφυγή περισσότερων φάσεων σταδιακού 

αποκλεισµού υποψηφίων).  

Προσοχή! Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας επιλέξει την προσωπική 

συνέντευξη ως µέσο αξιολόγησης, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες 

υποδοµές που να επιτρέπουν την περάτωση της διαδικασίας σε σύντοµο 

χρόνο, ενόψει και της πιθανολόγησης υποβολής ικανού αριθµού 

προτάσεων, λαµβανοµένου υπόψη και του αντικειµένου του έργου. Όπου 

αναµένεται υποβολή µεγάλου αριθµού προτάσεων η συνέντευξη θα πρέπει 

για τον λόγο αυτό να αποφεύγεται. 

iii. ∆εν υποχρεούται ο φορέας να προβλέψει στάδιο υποβολής 

ενστάσεων πριν ή µετά την επιλογή του αντισυµβαλλοµένου, ιδίως 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλέχθηκε η πρόσκληση να έχει τον 

χαρακτήρα πρόσκλησης προς υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση 

συµβάσεων µίσθωσης έργου. 

 

γ. Η αξιολόγηση των προτάσεων ειδικότερα 

Η διαδικασία δεν πρέπει να καταλήξει αναγκαία σε κατάρτιση πίνακα 

«επιτυχόντων» βάσει των ορισθέντων κριτηρίων επιλογής κλπ., εκτός και αν ο 

φορέας επιλέξει τη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι υπάρχει 

περιθώριο για αυθαιρεσίες κατά την επιλογή του αντισυµβαλλοµένου. Η 

συµβατική ελευθερία ή η διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου θα πρέπει να 

ασκείται καλόπιστα. Ο δικαιούχος οφείλει να αποδεχθεί από τις προτάσεις 
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εκείνη ή να αναδείξει ως αντισυµβαλλόµενο εκείνον τον ενδιαφερόµενο που 

πληροί στο σύνολό τους και µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα που 

προσδιορίστηκαν από την πρόσκληση. Καταχρήσεις που παραβιάζουν την αρχή 

της αξιοκρατίας απαγορεύονται αυτονόητα και στο πλαίσιο της διαδικασίας που 

εδώ περιγράφεται. Οµοίως απαγορεύονται αυθαιρεσίες και καταχρήσεις κατά 

την αξιολόγηση των ενδιαφεροµένων. Σε γενικές γραµµές, ο φορέας θα πρέπει 

να είναι ανά πάσα στιγµή σε θέση να δικαιολογήσει ειδικά την επιλογή του µε 

αντικειµενικά και κατά το δυνατόν µετρήσιµα κριτήρια, τα οποία να επιτρέπουν 

την σύγκριση µεταξύ των περισσότερων ενδιαφεροµένων και τον έλεγχο της 

σχετικής κρίσης των αρµόδιων οργάνων του. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν 

να φανεί χρήσιµη στην πράξη για τους φορείς η σύµφωνη µε την πρόσκληση 

βαθµολόγηση – και όχι κατ’ ανάγκη µοριοδότηση – των αναγκαίων ή 

συνεκτιµούµενων προσόντων, η κατάρτιση φύλλων αξιολόγησης στα οποία να 

αποτυπώνονται τα δεδοµένα βάσει των οποίων έγινε η επιλογή (πχ στη βάση 

αναλυτικού βιογραφικού, στη βάση ειδικών εγγράφων τεκµηρίωσης, στη βάση 

ψυχοµετρικού τέστ ή στη βάση συνέντευξης), η πρόβλεψη κριτηρίων 

αποκλεισµού (on/off) κλπ.  

Στην περίπτωση που ο φορέας επιλέξει την έκδοση πρόσκλησης προς υποβολή 

προτάσεων, πριν την αποδοχή της καταλληλότερης πρότασης, είναι δυνατόν 

να καλεί είτε όλους τους ενδιαφερόµενους είτε εκείνους που κρίνονται 

κατάλληλοι, µε βάση τις προτάσεις τους και σύµφωνα µε του όρους της 

πρόσκλησης, και προκειµένου να διαµορφώσει καλύτερη εικόνα, σε προσωπική 

συνέντευξη (βλ. όµως και ανωτέρω) ή να επιλέξει άλλα µέσα, µεταξύ άλλων, 

να τους υποβάλει σε εξετάσεις γνώσεων ή/και συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

(ψυχοµετρικές), οι οποίες µπορούν να διενεργούνται και διαδικτυακά, µε τρόπο 

που να διασφαλίζεται πάντως το αδιάβλητό τους, να υποβάλλουν εκθέσεις που 

αιτιολογούν την πρόθεση ανάληψης της θέσης κλπ. (βλ. όµως και ανωτέρω για 

την αποφυγή περισσότερων φάσεων σταδιακού αποκλεισµού προτάσεων). Σε 

κάθε περίπτωση, η τήρηση τέτοιου είδους «πανηγυρικών» διατυπώσεων και 

διαδικασιών δεν απαιτείται και η παράλειψη πρόβλεψής τους στην πρόσκληση 

δεν πλήττει τη νοµιµότητα της διαδικασίας (βλ. αµέσως στη συνέχεια). Θα 

πρέπει ως εκ τούτου να επιλέγονται µόνο εφόσον για την εκτέλεση του 

έργου απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα, η διακρίβωση/απόδειξη των 

οποίων απαιτεί την τήρηση ορισµένης «τεχνικής» διαδικασίας, η 

έλλειψη της οποίας αναµένεται ότι θα δυσχεράνει το έργο του δικαιούχου να 

επιλέξει τον αντισυµβαλλόµενό του κατά δίκαιη κρίση. Στην περίπτωση που 

επιλεγεί τέτοια διαδικασία θα πρέπει ο φορέας να είναι σε θέση να 

δικαιολογήσει ανά πάσα στιγµή την αξιολόγηση/βοθµολόγηση του 

ενδιαφεροµένου, όπως προέκυψε επί τις δοκιµασίες αυτές, ακόµα και σε 

σύγκριση µε την αξιολόγηση/βαθµολόγηση των υπόλοιπων ενδιαφεροµένων.  

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ειδικότερα ότι: 

� ∆εν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρώνεται µε 

σύνταξη «πίνακα κατάταξης», εκτός και αν ο φορέας επιλέξει τη 

διαγωνιστική διαδικασία. Όσοι επιλεγούν ή επιλέγονται είναι δυνατόν να 
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ειδοποιούνται και κατ’ ιδίαν, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην 

πρόσκληση. Σε περίπτωση που επιλέγεται η διαδικασία της πρότασης 

προς υποβολή προτάσεων, η πρόσκληση µπορεί να προβλέπει  τον 

χρόνο ισχύος των προτάσεων που υποβάλλονται για τον οποίο 

δεσµεύονται οι προτείνοντες (πρβλ. και άρθρα 185 επ. ΑΚ) καθώς και 

την αντικατάσταση ήδη επιλεγέντος µε άλλον, κατά τους όρους της 

σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  

� Γενικά, προέχουν τα κριτήρια επαγγελµατικής, επιστηµονικής κλπ 

αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς 

ανάθεση έργου. 

� Ο δικαιούχος δεν δεσµεύεται να συνεκτιµήσει στην επιλογή του 

αντισυµβαλλοµένου του τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 

11 Ν 2190/1994. Όπου όµως οι συνθήκες το επιτρέπουν και εφόσον 

δικαιολογείται αντικειµενικά για την καλύτερη εκτέλεση του υπό 

ανάθεση έργου, ορισµένα από τα κριτήρια του ως άνω άρθρου ή άλλα 

κοινωνικά κριτήρια θα µπορούσαν, κατόπιν ρητής πρόβλεψης της 

πρόσκλησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ληφθούν υπόψη κατά 

την επιλογή της πρότασης που θα γίνει εν τέλει αποδεκτή. Έτσι λ.χ. για 

έργο που θα διεξαχθεί στην επαρχεία και συνδέεται µε τις τοπικές 

ανάγκες ή ιδιαιτερότητες, γνώστης των οποίων θα πρέπει να είναι ο 

αντισυµβαλλόµενος, θα µπορούσε να λαµβάνεται υπόψη η εντοπιότητα 

του προτείνοντος, εφόσον έτσι εξασφαλίζεται αρτιότερη εκτέλεση 

του έργου κ.ο.κ.             

� Για τη συνέντευξη ως µέσο επιλογής, όπως και για άλλες δυνατότητες 

του φορέα βλ. ήδη ανωτέρω. 



Επικαιροποιημένος Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Έργου – 10 Μαϊου 2012 

30 

 

 

• ∆ηµόσιοι υπάλληλοι 

Με την αναδροµική κατάργηση των §§ 1-5 του άρθρου 55 Ν 3966/2011 και των 

διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών µε το άρθρο 58 § 

9 Ν 4075/2012, η απασχόληση εκπαιδευτικών και δηµοσίων υπαλλήλων µε 

σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικό έργο) προς όλους 

ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων στο 

πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 

(Ε.Σ.Π.Α.) και ιδίως στις συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταµείου, επανήλθε στον κανόνα που διέπει την εν γένει 

«εξωυπηρεσιακή» απασχόληση των δηµοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα: 

α) Η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε δηµοσίους υπαλλήλους ή 

λειτουργούς στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων διενεργείται υπό 

τους όρους των άρθρων 31 επ. Ν 3528/2007. Όπου η άδεια απασχόλησης σε 

ιδιωτικό έργο έχει δοθεί από ιεραρχικά ανώτερο όργανο (λ.χ. µε Υπουργική 

Απόφαση), η λήψη άδειας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 

περιττεύει.  

β) Η απασχόληση µε σύµβαση µίσθωσης έργου δεν εµπίπτει, σύµφωνα µε την 

ορθότερη γνώµη, στην έννοια της «δεύτερης θέσης» και δεν προσκρούει στις 

σχετικές απαγορεύσεις. 

γ) Η σύναψη σύµβασης έργου ιδιωτικού δικαίου (681 ΑΚ) µε δηµοσίους 

υπαλλήλους ή λειτουργούς δεν ακολουθεί διαφορετικές ή ειδικές διατυπώσεις 

δηµοσιότητας. Η πρόσκληση για υποβολή πρότασης για σύναψη σύµβασης 

µίσθωσης έργου θα πρέπει να αφορά αδιακρίτως τόσο τους 

ενδιαφερόµενους δηµοσίους υπαλλήλους όσο και τους ιδιώτες.  

δ) Για Καθηγητές ΑΕΙ βλ. σχετικώς και άρθρο 23 § 2 Ν 4009/2011. 
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• Υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθούν οι συµβάσεις µίσθωσης έργου 

συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας; Ποιες µπορεί να είναι η συνέπειες 

µιας τέτοιας αναγνώρισης; 

∆εν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις καταστρατήγησης των περί εξαρτηµένης εργασίας 

διατάξεων µέσω σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου που υποκρύπτουν 

εξαρτηµένη εργασία. Ο νοµοθέτης (πρβλ. λ.χ. άρθρα 21 § 16 εδ. α, β Ν 

2190/1994, 6 §§ 1,2, 6 και 7 Ν 2527/1997) και τα δικαστήρια αντιµετωπίζουν 

συχνά τέτοιες περιπτώσεις. 

Όπως και ανωτέρω στις οικείες θέσεις ειπώθηκε, η σύντοµη διαδικασία που 

ανωτέρω περιγράφηκε αφορά αποκλειστικά τη σύναψη «γνησίων» συµβάσεων 

έργου, συµβάσεων δηλαδή που δεν υποκρύπτουν συµβάσεις εξαρτηµένης 

εργασίας και δεν αποσκοπούν στην καταστρατήγηση των περί προσλήψεων 

διατάξεων και εν γένει των ρυθµίσεων της εργατικής ή δηµοσιοϋπαλληλικής 

νοµοθεσίας. 

Οι δικαιούχοι φορείς θα πρέπει εν προκειµένω να λαµβάνουν ιδίως υπόψη τους τα 

εξής: 

α) Η απασχόληση του αντισυµβαλλόµενου στο πλαίσιο συγκεκριµένης 

συγχρηµατοδοτούµενου έργου θα πρέπει να συνδέεται άρρηκτα µε την παραγωγή 

συγκεκριµένου αποτελέσµατος, θα πρέπει δηλαδή να αφορά την παραγωγή 

συγκεκριµένου παραδοτέου, από την οποία και µόνο θα εξαρτάται και η 

αµοιβή του λήπτη του έργου κατά τους ειδικότερους όρους της σύµβασης 

έργου και των διατάξεων των άρθρων 681 επ ΑΚ που βρίσκουν εν προκειµένω 

εφαρµογή. 

β) Ο αντισυµβαλλόµενος θα πρέπει να µην υπόκειται στο διευθυντικό 

δικαίωµα του εργοδότη, θα πρέπει δηλαδή να εκτελεί το έργο του χωρίς να 

δεσµεύεται από τις εντολές και οδηγίες του δικαιούχου ως προς τον τόπο, τον 

χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Θα πρέπει δηλαδή ο εργολάβος να 

απολαµβάνει «υπηρεσιακής ανεξαρτησίας», η οποία δεν αρκεί να αποτυπώνεται 

απλώς στη σύµβαση, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιώνεται και στην πράξη. Αυτό δεν 

σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να λαµβάνει διευκρινιστικές κλπ οδηγίες από τον 

εργοδότη – δικαιούχο, ως προς την εξέλιξη και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του 

έργου, αυτές όµως δεν θα πρέπει να είναι τέτοιες που να θεµελιώνουν 

προσωπική εξάρτηση του λήπτη του έργου από τον εργοδότη.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» η πλειονότητα 

των συµβάσεων µίσθωσης έργου αφορά εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσίας 

υψηλής επιστηµονικής ή τεχνικής εξειδίκευσης, γεγονός που από µόνο του 

αµβλύνει την εξάρτηση και περιορίζει την δυνατότητα ελέγχου και παροχής 

οδηγιών εκ µέρους του δικαιούχου φορέα. Τούτο όµως δεν αρκεί από µόνο του για 

να αποκλείσει την ύπαρξη προσωπικής εξάρτησης (σύµβασης εξαρτηµένης 

εργασίας). Η «γνησιότητα» της σύµβασης µίσθωσης έργου ως τέτοιας θα πρέπει να 

συνάγεται και από άλλα στοιχεία, όπως είναι κυρίως η βούληση των µερών για 
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επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος (παραδοτέου), αλλά και η ανεξαρτησία 

του αντισυµβαλλοµένου ως προς την επιλογή του τόπου, χρόνου και τρόπου 

παραγωγής του έργου, η διάθεση δικής του εγκατάστασης ή δικών του µέσων, η 

δυνατότητα απασχόλησης τρίτων προσώπων κατά την εκτέλεση του έργου κλπ. 

γ) Κατ’ αρχήν, οποιαδήποτε εργασία µπορεί να προσφερθεί και υπό το νοµικό 

ένδυµα της γνήσιας σύµβασης έργου χωρίς να υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας. ∆εν προκύπτει δηλαδή δέσµευση σε συγκεκριµένο συµβατικό τύπο από 

το είδος και µόνο των καθηκόντων που ανατίθενται (το άρθρο 6 § 2 Ν 2527/1997, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν βρίσκει εν προκειµένω εφαρµογή). Είναι όµως 

αλήθεια ότι ορισµένα καθήκοντα προσιδιάζουν µάλλον στην νοµική µορφή της 

σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας, παρά στη σύµβαση µίσθωσης έργου, κυρίως 

διότι η εκτέλεσή τους δεν µπορεί να γίνει αποτελεσµατικά χωρίς την υπαγωγή του 

απασχολούµενου στην διευθυντική εξουσία του εργοδότη, χωρίς δηλαδή την 

προσωπική εξάρτηση του πρώτου από τον δεύτερο (πρβλ. και Τραυλό-Τζανετάτο, 

ΕΕργ∆ 1994, 593 επ., ιδίως 597). Για το λόγο αυτό συνιστάται στους δικαιούχους 

να αποφεύγουν τη σύναψη συµβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη 

λ.χ. αναγκών γραµµατειακής υποστήριξης (δύσκολα µπορεί ένας υπάλληλος 

γραµµατείας να εκτελέσει τα καθήκοντά του υπό καθεστώς επαγγελµατικής 

ανεξαρτησίας), κλητήρων, οδηγών κλπ. Συµβάσεις τέτοιου είδους είναι πολύ 

πιθανό ότι υποκρύπτουν συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας. 

δ) Παρόµοια, λεπτοµέρειες της λειτουργίας της εργολαβικής σχέσης, όπως λ.χ. οι 

όροι που αφορούν τον τρόπο υπολογισµού και καταβολής της εργολαβικής 

αµοιβής, δεν είναι - αυτοτελώς ιδωµένοι - άνευ ετέρου αποφασιστικής σηµασίας 

για τον χαρακτηρισµό της σύµβασης ως εξαρτηµένης εργασίας ή έργου. 

Συµβατικές όµως ρήτρες, οι οποίες προσιδιάζουν σε σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας, όπως λ.χ. η περιοδική καταβολή της εργολαβικής αµοιβής χωρίς 

σύνδεσή της µε παράδοση συγκεκριµένων παραδοτέων ή µε την πρόοδο εκτέλεσης 

του έργου, θα πρέπει να αποφεύγονται, αν και εν προκειµένω δεν είναι άκυρες, 

όπως ορίζει το άρθρο 6 § 6 εδ. τελ. Ν 2527/1997.  

δ) Με το άρθρο 1 § 1 Ν 2639/1998, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν 

3846/2010, ορίζεται ότι «η συµφωνία µεταξύ εργοδότη και απασχολούµενου για 

παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις 

αµοιβής κατά µονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης, 

τεκµαίρεται ότι υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, εφόσον η εργασία 

παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για 

εννέα (9) συνεχείς µήνες». Του νόµου µη διακρίνοντος, το εν λόγω τεκµήριο 

αφορά και συµβάσεις µίσθωσης έργου µε το δηµόσιο ή φορείς του δηµοσίου 

τοµέα. Από τη συνδυασµένη όµως ερµηνεία των διατάξεων των άρθρων 21 § 3 Ν 

2190/1994, όπως ερµηνεύθηκε αυθεντικά µε το άρθρο 14 § 15 Ν 2266/1994, 6 

§§ 6 και 8 Ν 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 2 § 23 Ν 2621/1998 

συνάγεται ότι το εν λόγω τεκµήριο δεν βρίσκει εφαρµογή σε συµβάσεις µίσθωσης 

έργου που συνάπτονται στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 

ΕΣΠΑ και για όσο χρόνο διαρκούν οι δράσεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται 

για τεκµήριο µαχητό, το οποίο ανατρέπεται εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω υπό α), 

β) και γ) περιγραφόµενα. 
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Η καταστρατήγηση του συµβατικού τύπου της σύµβασης µίσθωσης έργου εκ 

µέρους του δικαιούχου µε σκοπό τη σύναψη συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας 

επιφέρει όχι µόνο τον καταλογισµό στο υπεύθυνο όργανο των σχετικών 

κονδυλίων, αλλά και πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε βάρος του.  

Σε κάθε περίπτωση ο ορθός νοµικός χαρακτηρισµός της σχέσης ανήκει 

αποκλειστικά στα αρµόδια δικαστήρια. Εν όψει της µέχρι σήµερα 

δηµοσιευµένης νοµολογίας του Αρείου Πάγου, δεν νοείται µετατροπή δια της 

δικαστικής οδού των «µη γνήσιων» σύµβαση έργου που συνήφθησαν στο 

πλαίσιο εκτέλεσης έργων ΕΣΠΑ (2007-2013) σε έγκυρες συµβάσεις 

εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου.     
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• Που ασφαλίζονται οι αντισυµβαλλόµενοι λήπτες έργου, 

απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου ιδιωτικού δικαίου (681 ΑΚ);          

Το άρθρο 46 του Ν 3996/2011 ρυθµίζει το ζήτηµα της ασφάλισης των 

αντισυµβαλλόµενων εργολάβων, απασχολούµενων µε έργου ιδιωτικού δικαίου, 

µεταξύ άλλων, και στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 

ΕΣΠΑ. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή:   

α) Οι απασχολούµενοι µε σύµβαση µίσθωσης έργου που καταρτίζεται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997, σε φορείς του δηµόσιου τοµέα του 

άρθρου 51 του Ν 1892/1990, καθώς και σε επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθµού υπάγονται για την απασχόληση τους αυτή στην 

ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 

β) Ειδικότερα µάλιστα, για όσους απασχολήθηκαν έως την έναρξη ισχύος του ίδιου 

άρθρου µε µίσθωση έργου που καταρτίστηκε κατά τα ανωτέρω, η ασφάλιση που 

έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραµένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από το 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αντίστοιχα η ασφάλιση που έχει χωρήσει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παραµένει 

ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για όσους 

µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, προσέφεραν έργο στους ανωτέρω 

φορείς, καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 31 του 

ν. 1514/1985 (Α`13) για δράσεις που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια ρύθµιση καταλαµβάνει και εκκρεµείς υποθέσεις 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής και δικαστικής διαδικασίας. 

γ) Από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται µόνο οι απασχολούµενοι µε σύµβαση 

µίσθωσης έργου, για τους οποίους λόγω της συγκεκριµένης απασχόλησης 

προκύπτει βάσει καταστατικών ή γενικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση στους 

Τοµείς του Κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα 

Απασχολούµενων. 

(Για το θέµα αυτό βλ. και υπ’ αριθµ. 65/16.11.2011, 

αρ.πρωτ.∆ΙΑΣΦ/Φ3/110/90123 της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ασφαλιστικών 

Υπηρεσιών – ∆/ση Ασφάλισης του ΟΑΕΕ) 

 


