ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2β

Για την προώθηση έγκρισης αιτήµατος που αφορά σε πρόσληψη ∆ιευθυντή (Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου) στα ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης µε προέλευση των πιστώσεων
από ιδίους πόρους:

Άρθρα 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν. 3463/2006

α) Απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου, µε την οποία θα περιγράφεται
λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους
προσωπικού, κατά βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και µε ακριβή αναφορά στην

διάρκεια των συµβάσεων, µε τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι.
β) Αντίγραφο του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών και Κανονισµού Προσωπικού του
φορέα στον οποίο προβλέπεται η αντίστοιχη θέση
γ) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα ότι έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισµό του οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα
εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στους προϋπολογισµούς επόµενων ετών µέχρι
τη λήξη της σύµβασης..
δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού συµπληρωµένο. Η ορθή και
επιµελής συµπλήρωση του παραρτήµατος κρίνεται επιβεβληµένη.

* υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων.

Υπόδειγµα Εισηγητικής Έκθεσης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
∆ιευθυντής Ορισµένου Χρόνου στα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ
(µε προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ …
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ …
∆/ΝΣΗ …

………,
Αριθ. Πρωτ.

ΠΡΟΣ:
Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ.
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:

2018

Υπουργείο Εσωτερικών
∆/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη ∆ιευθυντή (Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου) στο ………………………………………. (η προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει τον

προϋπολογισµό του Φορέα)
ΣΧΕΤ: ………………………………………………………………………………… (έγγραφο του φορέα)

Κατόπιν

Εσωτερικών),

του
σας

……………………….
διαβιβάζουµε

την

……………………………………………………..

εγγράφου
υπ’

(φορέα)

σας

αριθ.
για

(έγγραφο

……………..
την

Υπουργείου

απόφαση

πρόσληψη

του

∆ιευθυντή

(ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου), στο ………………………………………………………

(ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ α’ & β’ Βαθµού), µε τα συνηµµένα αυτής.
α. Την υπ’ αριθ. ……………………………… βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας.
β. Την υπ’ αριθ. ……………………………… απόφαση του οικείου Συµβουλίου.
γ. Αντίγραφο Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών και Κανονισµού Προσωπικού
δ. Συµπληρωµένο τον πίνακα Β’.
Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν ελέγχου του σχετικού φακέλου από την Υπηρεσία
µας, συναινούµε για την πραγµατοποίηση της ως άνω πρόσληψης.
Κοινοποίηση:

Υπογραφή
………………….

Υπόδειγµα Οικονοµικής Βεβαίωσης
∆ιευθυντή (Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου)
στα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού
(µε προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους)

Φορέας

………,

2018

Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ.
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Για την πρόσληψη ∆ιευθυντή Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
(από τον προϋπολογισµό τους)
Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του
∆ιευθυντή, που θα προσληφθεί µε χρονική διάρκεια από το έτος 2018 έως …
σύµφωνα µε την ….. απόφαση του οικείου Συµβουλίου, έχει προβλεφθεί
αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισµού
α) Στον ΚΑ ……..του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 µε τίτλο
«………………………………………………………………………….» ποσό ……………………… €
β) Στον Κ.Α ………….του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 µε
τίτλο «……………………………………………………………………..» ποσό ……………… €
για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισµούς των
επόµενων ετών και για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβασή του.

(Υπογραφή αρµοδίου)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού έτους 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ (µε προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ:
Ο.Τ.Α.:
Ν.Π.Ι.∆.:
Άρθρα 254 – 258 και 265 -266 του ν. 3463/2006

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ

ΤΕ

Αντίστοιχος κωδικός του προϋπολογισµού της
Επιχείρησης

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α

