ανάρτηση στην εφημερίδα
της Υπηρεσίας

Αποστολή με e-mail
(σε όλες τις Υπηρεσίες
και Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11
Ταχ.Κώδικας: 54 008 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Μ. Πορφυριάδης
Τηλ.:
2313 309.181
FAX:
2313 309.412
e-mail:
mporfy@damt.gov.gr

Θεσσαλονίκη: 15 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.:

21814

Προς:
1.Όλες τις Υπηρεσίες της
Α.Δ.Μ.Θ.
2.Όλους τους Υπαλλήλους της
Α.Δ.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις Υπαλλήλων
στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.4111/21-03-2016 ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου (ΑΔΑ:
ΩΡΚ8ΩΚΨ-ΑΟΧ )
Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση αναφορικά με μετατάξεις
υπαλλήλων στο Δήμο Αγίου Νικολάου, για ενημέρωσή σας.

Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της
υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Εγκύκλιοι”
και στην υποκατηγορία “ Μετατάξεις - Αποσπάσεις”.

Συνημμένα:
-Η ανωτέρω σχετική Ανακοίνωση

Μ.Ε.Γ.Γ.
Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Προσωπικού

Μαρία Τσιάρα

Signed by: FILOMENI KOUTSIOPOULOU
Reason: Exact copy
Location: Decentralised Administration of Macedonia and
Thrace
1
Date and Time: 2016.04.15 14:27:48 +03:00

ΑΔΑ: ΩΡΚ8ΩΚΨ-ΑΟΧ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.03.28 08:04:17
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Γραφείο προσωπικού

Άγιος Νικόλαος

: 21-3-2016

Αριθµ. Πρωτ.

: 4111

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ:

Πληρ.: Αικ. Ανδρουλάκη
Μ. Μαυρικάκη
Τηλ. : 2841 3 40128
2841 3 40124

Υπουργείο Εσωτερικών &
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
Βασ. Σοφίας 15
10674 ΑΘΗΝΑ
(και ταυτόχρονη ηλεκτρονική
αποστολή για ενηµέρωση της
σελίδας του δικτυακού τόπου
www.gspa.gr )

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου-Νοµού Λασιθίου-Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να
προβεί στην κάλυψη

επτά (7)

θέσεων µόνιµου προσωπικού κλάδων ΤΕ και ∆Ε

∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε µετάταξη από άλλους ∆ήµους.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική
αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, Ταχ. ∆/νση: Ρούσσου
Καπετανάκη 7 , 72100 Άγιος Νικόλαος, τηλ. 2841 3 40128 -2841 3 40124.
Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις:
1. Των άρθρων 74 & 79 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών &
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
∆ηµοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και δηµοσιονοµική εξυγίανση - Θέµατα
αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και
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Κοινωνικής Ασφάλισης».
3. Του άρθρου 14 του Ν. 3731/2008 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του
4147/2013.
4. Των άρθρων 33 & 35 του Ν. 4024/2011.
Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων των αρµοδίων για διορισµό
οργάνων και των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων και πάντως πριν την έκδοση της
τελικής πράξης µετάταξης, θα αποσταλεί στην ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, αίτηµα, διά της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης για έγκριση της
κάλυψης των θέσεων µε µετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.
Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει ο ∆ήµος µε την ανωτέρω διαδικασία είναι οι
κάτωθι:
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΤΡΕΙΣ (3)

ΤΕ

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

∆Ε

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 4147/2013 το οποίο τροποποίησε το αντίστοιχο του Ν.
3731/2008, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής
τους να έχουν συµπληρώσει πενταετή υπηρεσία από την ηµεροµηνία διορισµού τους
στις θέσεις των κλάδων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που υπηρετούν, και να µην έχουν
κώλυµα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. µετάταξη σε παραµεθόριο περιοχή µε
υποχρεωτική παραµονή κτλ.) .
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία
µετατάσσονται.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου
Αγίου Νικολάου από 16-3-2016 έως 30-5-16 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση µετάταξης
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του
περιεχοµένου του.
3. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και τυχόν πρόσθετων
προσόντων που επικαλείται.
4. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.
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5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών στο οποίο να φαίνεται α) η ηµεροµηνία
διορισµού-ανάληψης

υπηρεσίας,

κατηγορία,

κλάδος

ή

ειδικότητα

που

υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιµέρους τµήµατα της υπηρεσίας τους και
αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας και β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί
πειθαρχική δίωξη καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει κώλυµα µετάταξης από
άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραµονής στην υπηρεσία για
ορισµένο χρονικό διάστηµα λόγω παραµεθορίου ή για άλλους λόγους).
6. Η κατάθεση των αιτήσεων µετά των απαιτούµενων δικαιολογητικών, θα γίνεται
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µπορεί να γίνει και ταχυδροµικώς επί
αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση εντός της οριζόµενης
προθεσµίας,

µε

την

ένδειξη

«Αίτηση

συµµετοχής

στην

αριθµ.

4111/21-3-2016 ανακοίνωση του ∆ήµου Αγίου Νικολάου (το εµπρόθεσµο των
αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του
φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του
υποψηφίου).
7. Η υπηρεσία µας θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους για την
αποδοχή ή µη των αιτήσεων τους, µετά το πέρας της διαδικασίας.
8. Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την
κοινοποιήσει σε όλους τους υπαλλήλους που εποπτεύει .
9. Η παρούσα αποστέλλεται και στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης &
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του
www.gspa.gr και θα εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου Αγίου Νικολάου
www.dimosagn.gr
10. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν
είναι δεσµευτική για την υπηρεσία.
11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, στο τηλ. 2841 3 40128 ,
2841 3 40124

κ. Ανδρουλάκη Αικατερίνη - Μαυρικάκη Μαρία .
Ο ∆ήµαρχος Αγίου Νικολάου

Αντώνιος Ζερβός
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Α. Όλα τα Υπουργεία - ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες από τις οποίες συγκροτούνται καθώς και τις
εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες)
α/α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ταχ. ∆/νση

1

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

Σταδίου 27, 10183 Αθήνα.

Γ. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες από τις οποίες συγκροτούνται
καθώς και τις εποπτευόµενες από αυτές υπηρεσίες)
α/α

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Ταχ. ∆/νση

1

Αττικής

Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα

2

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα

3
4
5

Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας
Β. Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 26441 Πάτρα
Αιγαίου
Ακτή Μιαούλη 83 και Μάρκου Μπότσαρη 2-8, 18538
Πειραιάς

6
7

Κρήτης
Μακεδονίας - Θράκης

Αλµυρού 14, 71201 Ηράκλειο Κρήτης
Τάκη Οικονοµίδη - Καθ. Ρωσσίδη 11, 54655 Θεσσαλονίκη
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