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Θ Ε Μ Α : Έγκριση σύναψης σαράντα τριών (43) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙ∆
της χώρας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74/Α΄/21.4.1975) «Περί υπολογισµού και τρόπου εισπράξεως
δηµοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισµού και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 σε συνδυασµό µε τις όµοιες του άρθρου 2 του ν.
3584/2007 (143/Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) µε τις οποίες αντικαταστάθηκαν
οι όµοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθµίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση. Ενσωµάτωση οδηγίας
2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες».
5. Το Π.∆. 24/2015 (ΦΕΚ Α’20) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το Π.∆. 73/2015 (ΦΕΚ Α’116) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Την υπ’ αριθ. 36166/14-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού & του Υπουργού Εσωτερικών &
∆ιοικητικής

Ανασυγκρότησης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον

Υφυπουργό Εσωτερικών

&

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα» (ΦΕΚ 2252/Β/2015)
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (98/Α΄/22.4.2005).
9. Τις εισηγήσεις των ασκούντων καθήκοντα Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων του Κράτους για την έγκριση θέσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2016, σε ΝΠΙ∆ χωρικής τους αρµοδιότητας.
10. Τις ανάγκες των ΝΠΙ∆ σε προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για
τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) µήνες.
11. Το γεγονός ότι µε την παρούσα προκαλείται δαπάνη ποσού τετρακοσίων τριών χιλιάδων
διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (403.254€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισµών των
ΝΠΙ∆ η οποία θα αντιµετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που
εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για τις αντίστοιχες µε την
πρόσληψη παρεχόµενες υπηρεσίες.
12. Τις βεβαιώσεις των οικονοµικών υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων ότι υπάρχει εγγεγραµµένη
πίστωση στον προϋπολογισµό τους για το έτος 2016 κι ότι θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις
για το οικονοµικό έτος 2017.
Αποφασίζουµε
1. Εγκρίνουµε τη σύναψη σαράντα τριών (43) συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙ∆, για
χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΝΠΙ∆ 2016
ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ Ι∆ΟΧ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κυκλάδων

Θήρας

∆ΕΥΑ ΘΗΡΑΣ

16

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Καρδίτσης

Καρδίτσας

∆ΕΥΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

12

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ηρακλείου

Φαιστού

∆ΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ

15

ΣΥΝΟΛΟ:

43
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2. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει και τις όµοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστηµα έως
οκτώ (8) µήνες.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΣΕΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
4. Γραφείο κας Γεν. ∆/ντριας Αποκέντρωσης & Τ.Α.
5. ∆/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Υφυπουργός

Ιωάννης Μπαλάφας
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