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ΠΡΟ:
Όπωπ ξ Πίμακαπ Απξδεκηώμ

ΘΓΜΑ: «ργκοόηηζη ζρλλξγικώμ ξογάμωμ ηηπ διξίκηζηπ και ξοιζμόπ
ηωμ μελώμ ηξρπ με κλήοωζη» (άοθοξ 26 ηξρ μ.4024/2011)
Σαξ πιενμθμνμφμε υηη δεμμζηεφζεθε μ κυμμξ 4024/2011
(ΦΓΚ226/Α΄/27-10-2011) «Σοκηαλημδμηηθέξ νοζμίζεηξ, εκηαίμ μηζζμιυγημβαζμμιυγημ, ενγαζηαθή εθεδνεία θαη άιιεξ δηαηάλεηξ εθανμμγήξ ημο
μεζμπνυζεζμμο πιαηζίμο δεμμζημκμμηθήξ ζηναηεγηθήξ 2012-2015».
Γηδηθυηενα θαη ζε υ,ηη αθμνά ζηε μέα ούθμιζη ηηπ διάηανηπ ηξρ
άοθοξρ 26 ηξρ μόμξρ αρηξύ, ζαξ γκςζημπμημφμε ηα αθυιμοζα:
Οη δηαηάλεηξ ημο εκ ιυγς άνζνμο μνίδμοκ υηη: «ηιπ πεοιπηώζειπ πξρ,
για ηη μόμιμη ζργκοόηηζη ηωμ ζρλλξγικώμ ξογάμωμ ηηπ διξίκηζηπ για ηη
διεναγωγή δημόζιωμ διαγωμιζμώμ ή ηημ αμάθεζη ή ηημ ανιξλόγηζη,
παοακξλξύθηζη, παοαλαβή ποξμηθειώμ, ρπηοεζιώμ ή έογωμ, δεμ
ποξβλέπεηαι η ζρμμεηξςή μέλξρπ μεηά από ρπόδεινη από ηξ αομόδιξ ποξπ
ηξύηξ όογαμξ ξύηε η ζρμμεηξςή εκ ηηπ θέζεωπ ή ιδιόηηηάπ ηξρ (ex
officio), ηόηε ηα μέλη ποξκύπηξρμ μεηά από διαδικαζία κληοώζεωπ,
μεηανύ όλωμ όζωμ πληοξύμ ηιπ ποξϋπξθέζειπ από ηξ μόμξ μα ζρμμεηέςξρμ
ζηξ εμ λόγω ζρλλξγικό όογαμξ.
Η κλήοωζη διεμεογείηαι από ηημ αομόδια για ηη ζργκοόηηζη ηξρ
ζρλλξγικξύ ξογάμξρ ρπηοεζία».
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Σφμθςκα με ηα ακςηένς ζημ πεδίμ εθανμμγήξ ηςκ νοζμίζεςκ ημο
άνζνμο 26 οπάγμκηαη απμθιεηζηηθά ηα ζοιιμγηθά υνγακα ηεξ Δημίθεζεξ πμο
είκαη ανμυδηα γηα ηε δηελαγςγή δεμυζηςκ δηαγςκηζμχκ ή ηεκ ακάζεζε ή ηεκ
αλημιυγεζε, παναθμιμφζεζε, παναιαβή πνμμεζεηχκ, οπενεζηχκ ή ένγςκ.
Η ακςηένς νφζμηζε απμζθμπεί ζηεκ ακηηθεημεκηθμπμίεζε ηςκ θνηηενίςκ
γηα ηεκ επηιμγή ηςκ μειχκ πμο ζογθνμημφκ ηα ζοιιμγηθά υνγακα ηεξ δημίθεζεξ
γηα ηε δηελαγςγή δεμυζηςκ δηαγςκηζμχκ ή ηεκ ακάζεζε ή ηεκ αλημιυγεζε,
παναθμιμφζεζε, παναιαβή πνμμεζεηχκ, οπενεζηχκ ή ένγςκ, πνμθεημέκμο κα
δηαθοιαπζεί ημ αίζζεμα δηαθάκεηαξ θαη αμενμιερίαξ ζημκ εοαίζζεημ αοηυ
ημμέα δνάζεξ ηςκ ζογθεθνημέκςκ ζοιιμγηθχκ μνγάκςκ ηεξ δημίθεζεξ.
Η θιήνςζε είκαη δεμυζηα θαη δηεκενγείηαη απυ ηεκ ανμυδηα γηα ηε
ζογθνυηεζε ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο οπενεζία θαη δηελάγεηαη απυ οπάιιειμ ηεξ
ανμυδηαξ μνγακηθήξ μμκάδαξ, πμο θαηέπεη ζέζε εοζφκεξ, πανμοζία δφμ (2)
αθυμε οπαιιήιςκ ηεξ ίδηαξ μνγακηθήξ μμκάδαξ.
Ο πνυκμξ θαη μ ηυπμξ δηελαγςγήξ ηεξ θιήνςζεξ γκςζημπμηείηαη
ημοιάπηζημκ δφμ (2) εμένεξ κςνίηενα, με ημηπμθυιιεζε ηεξ ζπεηηθήξ
ακαθμίκςζεξ ζημ θαηάζηεμα ηεξ μηθείαξ Υπενεζίαξ ή με ακάνηεζε ηεξ
ακαθμίκςζεξ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ.
Η θιήνςζε γηα ημκ μνηζμυ ηςκ μειχκ, μεηαλφ υιςκ εθείκςκ πμο
πιενμφκ ηηξ κυμημεξ πνμτπμζέζεηξ ζομμεημπήξ ζηα εκ ιυγς ζοιιμγηθά υνγακα,
γίκεηαη με θάζε πνυζθμνμ θαη αληυπηζημ ηνυπμ πμο δηαζέηεη ε μηθεία Υπενεζία,
υπςξ με πνήζε εθανμμγήξ Η/Υ ή με επηιμγή ζογθεθνημέκμο θιήνμο.
Απυ ηεκ θιήνςζε αοηή ελάγεηαη μ απαηημφμεκμξ ανηζμυξ ηαθηηθχκ θαη
ακαπιενςμαηηθχκ μειχκ θαη ηα θιενςζέκηα αοηά μέιε ακαγνάθμκηαη ζε
πίκαθα, θαηά ηε ζεηνά θιήνςζήξ ημοξ. Πνχηα δηεκενγείηαη ε θιήνςζε γηα ηα
ηαθηηθά μέιε θαη μεηά γηα ηα ακαπιενςμαηηθά.
Με εοζφκε ημο πνμσζηαμέκμο ηεξ ανμυδηαξ οπενεζίαξ εηδμπμημφκηαη
αμειιεηί γηα ηεκ επηιμγή ημοξ ηα ηαθηηθά θαη ηα ακαπιενςμαηηθά μέιε.
Γηα ηε δηεκένγεηα ηεξ θιήνςζεξ θαη ηα απμηειέζμαηά ηεξ ζοκηάζζεηαη
ζπεηηθυ πναθηηθυ, ημ μπμίμ οπμγνάθεηαη θαη απυ ημοξ ηνεηξ (3), θαηά ηα
ακςηένς, οπαιιήιμοξ.
Τμ πναθηηθυ αοηυ επηζοκάπηεηαη θαη απμηειεί ακαπυζπαζημ μένμξ ηεξ
πνάλεξ επηιμγήξ ημο μέιμοξ ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο.
Γπηζεμαίκεηαη υηη ε ηζπφξ ηεξ πνμακαθενυμεκεξ δηάηαλεξ ανπίδεη απυ
ηε δεμμζίεοζε ημο ςξ άκς κυμμο ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ Κοβενκήζεςξ, ήημη απυ
ηεκ 27η Οκηωβοίξρ 2011 θαη υηη έπεη οπμγναθεί ζπεηηθή οπμονγηθή απυθαζε,
ηεξ μπμίαξ ε δεμμζίεοζε ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ Κοβενκήζεςξ εθθνεμεί. Ωξ εθ
ημφημο, μη Υπενεζίεξ πιέμκ, απυ ηεκ εμενμμεκία αοηή, μθείιμοκ κα δηεκενγμφκ
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θιήνςζε γηα ημκ μνηζμυ ηςκ μειχκ ηςκ ζογθεθνημέκςκ μνγάκςκ, θαηά ηα
ακςηένς.
Δηεοθνηκίδεηαη υηη ηα οθηζηάμεκα ζοιιμγηθά υνγακα ηεξ δημίθεζεξ γηα ηε
δηελαγςγή δεμυζηςκ δηαγςκηζμχκ ή ηεκ ακάζεζε ή ηεκ αλημιυγεζε,
παναθμιμφζεζε, παναιαβή πνμμεζεηχκ, οπενεζηχκ ή ένγςκ ζοκεπίδμοκ κα
ιεηημονγμφκ κυμημα μέπνη ηε ιήλε ηεξ ζεηείαξ ημοξ.
Οη Δηεοζφκζεηξ Δημηθεηηθμφ ηςκ Υπμονγείςκ, θαζχξ θαη μη Δηεοζφκζεηξ
Δημίθεζεξ ηςκ Απμθεκηνςμέκςκ Δημηθήζεςκ ηεξ Φχναξ, παναθαιμφκηαη κα
γκςζημπμηήζμοκ ηεκ πανμφζα εγθφθιημ ζηηξ οπενεζίεξ πμο οπάγμκηαη ζε αοηέξ
θαη ζημοξ θμνείξ ημο δεμμζίμο ημμέα πμο επμπηεφμοκ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ
θαη ηςκ Ο.Τ.Α α΄ θαη β΄ βαζμμφ ηεξ πςνηθήξ ημοξ ανμμδηυηεηαξ.
Η εγθφθιημξ έπεη θαηαπςνεζεί ζημ δηθηοαθυ ηυπμ ηεξ Υπενεζίαξ μαξ
-www.ydmed.gov.gr- ζηξ πεδίξ: «ρπηοεζιακέπ αμακξιμώζειπ, εγκύκλιξι».
Η Δηεφζοκζε Σπέζεςκ Κνάημοξ - Πμιίηε ημο Υπμονγείμο Δημηθεηηθήξ
Μεηαννφζμηζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ παναμέκεη ζηε δηάζεζή ζαξ
γηα θάζε πεναηηένς δηεοθνίκηζε θαη ζοκενγαζία.

Ο YΠΟΤΡΓΟ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΡΓΠΠΑ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΓΚΣΩΝ:
(με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ)
1. Όια ηα Υπμονγεία
- Δ/κζεηξ Δημηθεηηθμφ
2. Όιεξ ηηξ Γεκηθέξ θαη Γηδηθέξ Γναμμαηείεξ
- Δ/κζεηξ Δημηθεηηθμφ
3. Όιεξ ηηξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημηθήζεηξ ηεξ Φχναξ
- Δ/κζεηξ Δημηθεηηθμφ
4. Όιεξ ηηξ Ακελάνηεηεξ Δημηθεηηθέξ Ανπέξ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (απξζηξλή με e-mail):
1. Πμιηηηθά Γναθεία θ.θ. Υπμονγχκ
2. Πμιηηηθά Γναθεία θ.θ. Ακαπι. Υπμονγχκ θαη Υθοπμονγχκ
3. Γναθεία θ.θ. Γεκηθχκ Γναμμαηέςκ
4. Γναθεία θ.θ. Γηδηθχκ Γναμμαηέςκ
5. Γναθεία θ.θ. Γεκηθχκ Γναμμαηέςκ Απμθεκηνςμέκςκ Δημηθήζεςκ
6. Γναθεία θ.θ. Πενηθενεηανπχκ
ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: (με e-mail)
1. Πμιηηηθυ Γναθείμ θ. Υπμονγμφ
2. Γναθείμ θ.θ. Υθοπμονγχκ
3. Γναθείμ θ.θ Γεκηθχκ θαη Γηδηθχκ Γναμμαηέςκ
4. Γναθεία θ.θ. Γεκ. Δηεοζοκη(νη)χκ
5. Γναθεία θ.θ. Δηεοζοκη(νη)χκ
6. Δηεφζοκζε Ηιεθηνμκηθήξ Γπελενγαζίαξ Σημηπείςκ.
(απμζημιή ζηε δηεφζοκζε papanikg@ydmed.gov.gr με ηεκ πανάθιεζε γηα ηε
δεμμζίεοζε ημο πανυκημξ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Υπενεζίαξ ζημ πεδίξ:
«ρπηοεζιακέπ αμακξιμώζειπ, εγκύκλιξι»).
7. Δηεφζοκζε Δημηθεηηθμφ / Τμήμα Γναμμαηείαξ
8. Γναθείμ θαξ Γεκηθήξ Γναμμαηέςξ και ζηξ e-mail.
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