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AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πολύκαστρο, 11 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. : 14737

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ
Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους
υπαλλήλους και εποπτευόμενες υπηρεσίες και
Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση:
Μ. Αλεξάνδρου 75-77
Ταχ. Κώδικας: 612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
Πληροφορίες: Ματθαίος Καπνόπουλος
Τηλέφωνο:
23433-50130
Fax :
23433-50160
Εmail:
info@municipalityofpaionia.gr

ΚΟΙΝ.
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ

ΘΕΜΑ: « ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ»

1. Ο Δήμος Παιονίας, ΟΤΑ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –
Θράκης, που εδρεύει στο Πολύκαστρο του Νομού Κιλκίς, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας
(1) θέσης προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλου από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες,
Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν
σχετική αίτηση από την 15 Ιουνίου 2015 έως 15 Αυγούστου 2015 και στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου Παιονίας , στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεγάλου
Αλεξάνδρου 75 – 77, Πολύκαστρο 61 100, η οποία θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου.
2. Η μετάταξη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 74 και 79 του Ν.3587/2007
(ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων», τις διατάξεις του αρθ.68 του Ν.4002/2011 καθώς και των αρθ. 33 και 35 του
Ν.4002/2011, ύστερα από τη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατόπιν
συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της
εμπειρίας καθώς και την εν γένει προσωπικότητάς τους.
3. Εν συνεχεία και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης (Υπηρεσιακό Συμβούλιο
υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Κιλκίς) και πάντως πριν την έκδοση της απόφασης μετάταξης, θα
αποσταλεί στην Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της πρόσληψης από την
Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06,σύμφωνα με το άρθ.68 του Ν.4002/2011.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ.35 του Ν.4024/2011, οι μετατάξεις όταν δεν
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον Ο.Ε.Υ., διενεργούνται με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης
που κατέχουν οι μετατασσόμενοι.
Η θέση που προτίθεται να καλύψει ο Δήμος Παιονίας με μετάταξη, σύμφωνα με την παρούσα είναι
η κάτωθι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΗ
ΠΕ5
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
1

[1]

ΑΔΑ: ΩΛΟ3ΩΞΡ-ΖΞ4

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με την
ειδικότητά τους.
Ειδικότερα απαιτείται γνώση της νομοθεσίας μελετών, Δημοσίων Έργων και εμπειρία σε επίβλεψη
μελετών κατασκευής τεχνικών έργων, διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και
προγραμμάτων, κατάρτιση σχετικών συμβάσεων, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών
δημοπράτηση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
 Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην
παρούσα)
 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8
Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
 Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και τυχόν πρόσθετων προσόντων
 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:
A) Οι ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που
υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους, εκθέσεις αξιολόγησης
και αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.
B) Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί εις βάρος τους πειθαρχική δίωξη,
καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή
ειδική διάταξη (πχ υποχρέωση παραμονής στην παραμεθόριο)
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία
υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες καθώς και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στο ανωτέρω αναγραφόμενο τμήμα του
Δήμου, εντός της ορισμένης προθεσμίας, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην αριθ.
14737/2015 ανακοίνωση του Δήμου».
(Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου επί του
φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγιση επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου).
Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας της διαδικασίας, για την
αποδοχή ή μη των αιτήσεών τους.
Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα παρακαλείται να την κοινοποιήσει σε όλες τις
Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ που εποπτεύει.
Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης προκειμένου να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του www.ydmed.gr και θα
αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.

municipalityofpaionia.gr
11. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική
για την υπηρεσία.
12. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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