ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3α

Για την προώθηση έγκρισης αιτήµατος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4325/2016) σε ΟΤΑ α’
βαθµού.
α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού συµβουλίου µόνο για προσωπικό
ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο λόγος
για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά
αριθµό, βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και µε ακριβή αναφορά στην διάρκεια

των συµβάσεων, µε τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι.
β) Αντίγραφο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν
προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούµενου προσωπικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 205 του ΚΚ∆Υ (ν.3584/2007).
γ) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισµό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα
εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε
περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2018.
δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα συµπληρωµένο. Η ορθή και επιµελής
συµπλήρωση του παραρτήµατος κρίνεται επιβεβληµένη.
ε) αριθµό απασχολουµένων µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου πριν την έναρξη
ισχύος του αρ. 24 του ν. 4479/2017, είτε οι συµβάσεις τους είχαν παραταθεί είτε όχι,
στ) αριθµό θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται
στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017,
ζ) αριθµό θέσεων για την κάλυψη οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού για τις οποίες
έχει ήδη υποβληθεί αίτηµα
Εν συνεχεία, αφού διαπιστώσετε, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι
πρόκειται πράγµατι για ανάγκες που µπορούν να καλυφθούν µόνο µε την πρόσληψη τέτοιου
προσωπικού, προβαίνετε στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται, πλήρως και
µε σαφήνεια, η αναγκαιότητα της έγκρισης. Εάν διαπιστώσετε ότι δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συµβάσεων, δεν προωθείτε τα σχετικά αιτήµατα.

* υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων.

Υπόδειγµα 3α Εισηγητικής
Έκθεσης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ανταποδοτικού χαρακτήρα

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 προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου στο ………………………………………. ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΣΧΕΤ: ………………………………………………………………………………… (έγγραφο του φορέα)

Κατόπιν

Εσωτερικών),

του
σας

……………………….
διαβιβάζουµε

την

……………………………………………………..

εγγράφου
υπ’

(φορέα)

αριθ.
για

σας

(έγγραφο

……………..
την

Υπουργείου

απόφαση

πρόσληψη

του

προσωπικού

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο ……………………………………………………… (∆ήµο,

Σύνδεσµο ή ΦΟ∆ΣΑ) ανταποδοτικού χαρακτήρα και δη για την πρόσληψη ……….
ατόµων κλάδων ……………………………………., µε τα συνηµµένα αυτής.
α. Την υπ’ αριθ. ……………………………… βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας.
β. Την υπ’ αριθ. ……………………………… απόφαση του οικείου Συµβουλίου.
γ. Συµπληρωµένο τον πίνακα Β’.
δ. Αριθµός των προβλεπόµενων θέσεων στον ΟΕΥ ……………………………………
Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν ελέγχου του σχετικού φακέλου από την Υπηρεσία
µας, συναινούµε για την πραγµατοποίηση των ως άνω προσλήψεων.

Κοινοποίηση:

Υπογραφή
………………….

Υπόδειγµα 3α Οικονοµικής Βεβαίωσης
Ανταποδοτικού χαρακτήρα

Φορέας

………,

2018

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα
Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του
προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων ορισµένου
χρόνου

για

το

έτος

2018,

συνολικά

……..

ατόµων,

µε

διάρκεια

……………………..(ακριβής αναγραφή), 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 στον προϋπολογισµό του επόµενου
έτους, σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31η-12-2018.

(Υπογραφή αρµοδίου)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (3α)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ:
Ο.Τ.Α.:
Προσωπικό (Ν.2190/1994)
Εποχικό προσωπικό (άρθρο 21 παρ. 1)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

**
ΠΕ

**
ΤΕ

**
∆Ε

**
ΥΕ

Αριθµός Φ.Ε.Κ. του ισχύοντος
Ο.Ε.Υ.

Προβλεπόµενες
θέσεις Ι.∆.Ο.Χ.
στον Ο.Ε.Υ.

***Κ.Α.Ε. του
προϋπολογισµού

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ (για
κάθε ειδικότητα
χωριστά)

**Συµπληρώνετε τον αριθµό των ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα.
***Συµπληρώνεται υποχρεωτικά..
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α

***
ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3β

Για την προώθηση έγκρισης αιτήµατος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 10 του ν.4257/2014) σε ΝΠΙ∆
των ΟΤΑ.

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

αναφορά στην διάρκεια των συµβάσεων, µε τις οποίες θα απασχοληθούν οι
προσληπτέοι.
β) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισµό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα
εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε
περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2018.
γ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου από τον προϋπολογισµό τους συµπληρωµένο. Η ορθή και επιµελής
συµπλήρωση του παραρτήµατος κρίνεται επιβεβληµένη.

* υποχρεωτική συµπλήρωση των υποδειγµάτων.

Υπόδειγµα 3β Εισηγητικής
Έκθεσης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ανταποδοτικού χαρακτήρα

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 προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου στο ………………………………………. ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΣΧΕΤ: ………………………………………………………………………………… (έγγραφο του φορέα)

Κατόπιν

Εσωτερικών),

του
σας

……………………….
διαβιβάζουµε

την

……………………………………………………..

εγγράφου
υπ’

(φορέα)

αριθ.
για

σας

(έγγραφο

……………..
την

Υπουργείου

απόφαση

πρόσληψη

του

προσωπικού

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο ………………………………………………………

(Ν.Π.Ι.∆.) ανταποδοτικού χαρακτήρα και δη για την πρόσληψη ………. ατόµων κλάδων
……………………………………., µε τα συνηµµένα αυτής.
α. Την υπ’ αριθ. ……………………………… απόφαση του οικείου Συµβουλίου.
β. Την υπ’ αριθ. ……………………………… βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας.
γ. Συµπληρωµένο τον πίνακα Β’.
Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν ελέγχου του σχετικού φακέλου από την Υπηρεσία
µας, συναινούµε για την πραγµατοποίηση των ως άνω προσλήψεων.

Κοινοποίηση:

Υπογραφή
………………….

Υπόδειγµα 3β Οικονοµικής Βεβαίωσης
Ανταποδοτικού χαρακτήρα

Φορέας

………,

2018

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα
Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του
προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων ορισµένου
χρόνου

για

το

έτος

2018,

συνολικά

……………………..(ακριβής αναγραφή),

……..

ατόµων,

µε

διάρκεια

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 στον προϋπολογισµό του επόµενου
έτους, σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31η-12-2018.

(Υπογραφή αρµοδίου)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (3β)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ:
Ο.Τ.Α.:
Ν.Π.Ι.∆.
Προσωπικό (Ν.2190/1994)
Εποχικό προσωπικό (άρθρο 21 παρ. 1)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

**
ΠΕ

**
ΤΕ

**
∆Ε

**
ΥΕ

Αντίστοιχος κωδικός του προϋπολογισµού της
Επιχείρησης

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ (για κάθε ειδικότητα
χωριστά)

***
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

**Συµπληρώνετε τον αριθµό των ατόµων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα.
***Συµπληρώνεται υποχρεωτικά..
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α

