Βόματα
για την πρόςληψη του προςωπικού των Κϋντρων Κοινότητασ
μετϊ την Ένταξη Πρϊξησ ςτο Πρόγραμμα
Βόμα 1ο:

Αναμόρφωςη Προώπολογιςμού του Δόμου - Ένταξη του ϋργου (εφόςον
δεν ϋχει ενταχθεύ)

Βόμα 2ο : Απόφαςη του Δ.. του Δόμου ςχετικϊ με τισ προςλόψεισ, όπου θα
αναφϋρονται ο αριθμόσ, οι ειδικότητεσ, η διϊρκεια ςυμβϊςεων (με
δυνατότητα ανανϋωςησ), το πλαύςιο εντόσ του οπούου θα γύνουν οι
προςλόψεισ και η χρηματοδότηςη τησ δαπϊνησ. Όλα τα προαναφερόμενα
πρϋπει να εναρμονύζονται με τα προβλεπόμενα ςτο οικεύο πρόγραμμα.
Βόμα 3ο:

Αποςτολό ςτο Α..Ε.Π. των δικαιολογητικών για τισ προςλόψεισ.
το Α..Ε.Π. θα πρϋπει να υποβληθούν τα κϊτωθι:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ υπ΄αριθμ. ΟΧ…../,,,,,,,, για τη ςύναψη ΤΜΒΑΗ
ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ, δεόντωσ πρωτοκολλημϋνο

και

υπογεγραμμϋνο από το αρμόδιο όργανο του φορϋα, με αριθμό,
ειδικότητεσ, διϊρκεια ςυμβϊςεων και λοιπϊ ςτοιχεύα που προβλϋπονται,
ςύμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα του Α..Ε.Π. Αναπόςπαςτο κομμϊτι
τησ Ανακούνωςησ αποτελεύ το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ανακοινώςεων υμβϊςεων
εργαςύασ Οριςμϋνου Χρόνου (ΟΧ).
2. Αύτηςη – Τπεύθυνη Δόλωςη για πρόςληψη, ςύμφωνα με το ςχετικό
υπόδειγμα του Α..Ε.Π.
3. Απόφαςη του Δ.. ςχετικϊ με τισ προςλόψεισ,
4. Βεβαύωςη τησ Οικονομικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου περύ ύπαρξησ
πιςτώςεων για την κϊλυψη τησ δαπϊνησ, ςύμφωνα με

το ςχετικό

υπόδειγμα του Α..Ε.Π.
5. Έγκριςη από την οικεύα Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη επύ του οικονομικού
προώπολογιςμού τρϋχοντοσ ϋτουσ
6. Έγγραφα – δικαιολογητικϊ που αφορούν το υλοποιούμενο Πρόγραμμα:
›
›
›
›

Αύτηςη χρηματοδότηςησ πρόταςησ – ϋργου
Απόφαςη Ένταξησ Πρϊξησ
Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ
Απόφαςη υλοπούηςησ με ύδια μϋςα.

Βόμα 4ο: Εγκριτικό Απόφαςη από το Α..Ε.Π.
Βόμα5ο : Έγκριςη Διϊθεςησ Πύςτωςησ από την Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου
Βόμα 6ο : Δημοςύευςη περύληψησ τησ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ςε δύο (2) εφημερύδεσ και
ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου (Σο περιεχόμενο τησ περύληψησ ορύζεται ςτισ

οδηγύεσ του Α..Ε.Π.)
Βόμα 7o: Ανϊρτηςη ολόκληρησ τησ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ και του Παραρτόματοσ αυτόσ,
ςτον πύνακα ανακοινώςεων του Δόμου. – Απαιτεύται πρωτόκολλο ανϊρτηςησ - ύνταξη του Πρακτικού Ανϊρτηςησ του φορϋα και αυθημερόν
αποςτολό του ςτο Α..Ε.Π.
Βόμα 8o: Αξιολόγηςη των Αιτόςεων από την αρμόδια υπηρεςύα
Βόμα 9ο : Βαθμολόγηςη των αιτόςεων και κατϊταξη των υποψηφύων, βϊςει
ειδικού προγρϊμματοσ που εύναι αναρτημϋνο ςτην ιςτοςελύδα του Α..Ε.Π.
Βόμα 10ο: Κατϊρτιςη των Πινϊκων Κατϊταξησ των υποψηφύων από την αρμόδια
υπηρεςύα, εντόσ 20 ημερών από την ημερομηνύα λόξησ των αιτόςεων Ανϊρτηςη Πινϊκων ςτον πύνακα ανακοινώςεων του Δόμου και ϊμεςη
αποςτολό ςτο Α..Ε.Π. – ύνταξη ςχετικού Πρακτικού Ανϊρτηςησ, το
οπούο θα υπογραφεύ από δύο (2) υπαλλόλουσ του Δόμου και θα αποςταλεύ
αυθημερόν ςτο Α..Ε.Π. (e-mailQsox@asep.gr)
Βόμα 11ο : Απόφαςη Δόμαρχου για πρόςληψη των επιτυχόντων.
Βόμα 12ο: Κατϊρτιςη Πινϊκων επιτυχόντων – αποτυχόντων και ανϊρτηςό τουσ
ςτον πύνακα ανακοινώςεων του Δόμου.
Βόμα 13ο: Περύοδοσ Ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων (εντόσ δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανϊρτηςό τουσ). ε περύπτωςη ϋνςταςησ, αυτό
αποςτϋλλεται με ςυςτημϋνη επιςτολό απευθεύασ ςτο ΑΕΠ για να εξεταςθεύ.
Βόμα 14ο : Εγγραφό προςληφθϋντων ςτο ΕΡΓΑΝΗ
Βόμα 15ο : Δημοςύευςη των προςλόψεων ςε Φ.Ε.Κ. (ςύμφωνα με το Ν. 4038/2012
αρθ.1, παρ.9)
Βόμα 16ο : Υπογραφό ςυμβϊςεων Ι.Δ.Ο.Χ. με τουσ επιλεχθϋντεσ.

