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ΠΡΟΣ: Ως ο πίνακας αποδεκτών
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα
στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούµενες υπηρεσίες ΝΠ∆∆)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Ο ∆ήµος ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΝΟΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ , προτίθεται να προβεί στην κάλυψη έντεκα (11)
θέσεων προσωπικού µε µετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες,
Ο.Τ.Α. και Ν.Π.∆.∆. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους να υποβάλλουν
σχετική αίτηση στο γραφείο προσωπικού του ∆ήµου Παρανεστίου , Ταχ. ∆/νση 66035 :
Παρανέστι ∆ράµας Τ.Κ. : 66035.

Οι µετατάξεις θα γίνουν:
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3584/2007 άρθρα 74 και 79, Ν.4002/2011 άρθρο 68
και Ν.4024/2011 άρθρα 33 και 35, ύστερα από γνώµη του αρµοδίου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου. Εν συνεχεία και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης
(Υπηρεσιακό Συµβούλιο ΟΤΑ Ν.∆ράµας) και πάντως πριν την έκδοση της σχετικής
απόφασης µετάταξης, θα αποσταλεί στη ∆/νση Προσλήψεων Προσωπικού του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αίτηµα για
έγκριση της πρόσληψης των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη από την Τετραµελή
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύµφωνα µε το άρθρο 68, τουΝ.4002/2011.
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 χωρίς να
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης που
κατέχει ο µετατασσόµενος κατόπιν συνεκτίµησης των τυπικών & ουσιαστικών
προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εµπειρίας καθώς και της εν γένει
προσωπικότητας τους. Τα προσόντα µπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, και µετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση µε κάθε
ενδιαφερόµενο.
Οι θέσεις οι οποίες προτίθεται ο ∆ήµος να καλύψει µε µετάταξη υπαλλήλου, βάση της
συγκεκριµένης ανακοίνωσης είναι η παρακάτω :
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μία θέση

Πολιτικού Μηχανικού

ΠΕ

Μία θέση

γεωπόνου – δασολόγου

ΠΕ

Μία θέση

οικονοµικού

ΠΕ

Μία θέση

οικονοµικού

ΤΕ

Μία θέση

χειριστή µηχανηµάτων

∆Ε

Μία θέση

∆ιοικητικός

∆Ε

∆ύο θέσεις

εργατών πρασίνου

ΥΕ

∆ύο θέσεις

εργατών καθαριότητας

ΥΕ

Μία θέση

υδραυλικού

ΥΕ
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Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία
µετατάσσονται.
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού,
Υπουργείων ή άλλων ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε
κώλυµα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. µετάταξη σε παραµεθόριο περιοχή µε
υποχρεωτική παραµονή κ.τ.λ.).
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου
Παρανεστίου , από την 15-06-2012 έως και την 30-08-2012, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
• Αίτησης υποψηφιότητας (Υπόδειγµα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα)
Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για
την πιστότητα του περιεχοµένου του.
• Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και όλων των πρόσθετων
προσόντων
• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.
• Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
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 (παρ. 1), εντός της οριζόµενης προθεσµίας µε την ένδειξη «Αίτηση
συµµετοχής στην αρ. 4613/18-05-2012 ανακοίνωση – πρόσκληση του δήµου Παρανεστίου .
(Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου
επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του
υποψηφίου). Η Υπηρεσία µας θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους για την
αποδοχή ή µη των αιτήσεων τους, µετά το πέρας της διαδικασίας.
Κάθε φορέας, στον οποίο θα αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την
κοινοποιήσει σε όλες της Υπηρεσίες, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που εποπτεύει. Η
παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, προκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του.
www.gspa.gr και θα εισαχθεί και στο site του ∆ήµου Παρανεστίου www. Paranesti.gr .
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι
δεσµευτική για την υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο
προσωπικού του ∆ήµου Παρανεστίου, στο τηλέφωνο 2521352308, κ.Καλαιτζόγλου
Εµµανουήλ.

Νικόλαος Καγιάογλου

∆ήµαρχος Παρανεστίου
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυµο :
Όνοµα :
Όνοµα Πατρός :
Α.∆.Τ. :
∆/νση Κατοικίας :
Περιοχή :
Τηλ. Κατοικίας :
Τηλ. Κινητό :

Προς
∆ήµο Παρανεστίου
γραφείο προσωπικού
∆/νση: Παρανεστι ∆ράµας
Παρανέστι 66035

Τ.Κ. :

Θέµα : «Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη – µεταφορά θέσης στο ∆ήµο
Παρανεστίου ∆ράµας
Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, µε βάση την αρ. πρωτ.
4613/18-05-2012 ανακοίνωσή σας, όπως εξετάσετε αίτηµα µετάταξής µου από την Υπηρεσία
σε Κατηγορία :
Κλάδο :
Υπηρετώ ως υπάλληλος στ
∆ιεύθυνση :
Τµήµα :
Κατηγορία :
Κλάδος :
∆/νση Εργασίας :
Περιοχή : Τ.Κ. :
Τηλ. Εργασίας :
Fax Εργασίας :
Επισυναπτόµενα ∆ικαιολογητικά
1.
2.
3.
4.
5.
Ηµεροµηνία, ………./………./2012
Ο/Η αιτ…………….

