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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 813 /2014

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Προϊσταµένου
Τµήµατος του ∆ήµου Ερετρίας».

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 «Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών
µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού
Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
51/Α΄/29-3-2010).
2. Την υπ. αριθµ. 7/5-1-2011 (ΦΕΚ 84 Β/31-1-2011) Απόφαση ∆ηµάρχου περί
«κατάταξης προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις» , ως και την υπ. αριθµ.
595/21-12-2011 Απόφαση ∆ηµάρχου περί «κατάταξης προσωπικού στις θέσεις
που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Ερετρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 254 του Ν. 3852/2010».
3. Την υπ’ αριθµ. 145/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Ερετρίας, περί ψήφισης ΟΕΥ (ΦΕΚ 2053/14-9-2011 τ. Β΄ ) .
4. Την υπ. αριθµ. 515/10-11-2011 ∆ιαπιστωτική Πράξη ∆ηµάρχου Ερετρίας
«Κατάταξη των υπαλλήλων στους βαθµούς του Ν. 4024/2011», η οποία
συµπληρώθηκε µε ορθή επανάληψη(Α∆Α: ΒΕΝΦΩΡ9-ΛΤΦ).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4024/2011«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου
πλαισίου
δηµοσιονοµικής
στρατηγικής
20122015»(ΦΕΚ226/Α’’/27-10-2011).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α’/23.12.2010)
καθώς και του άρθρου 3 του Ν.4147/2013.
7. Την υπ. αριθµ. ∆ΙΠΙ∆∆/Β25/82/οικ./16-6-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Όροι και
προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε
θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων».
8. Την υπ. αριθµ. 17/οικ.34832/02.09.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
µε θέµα: Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους ΟΤΑ α' βαθµού µε τις
µεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010.
9. Την υπ. αριθµ. 517/8243/27-3-2013 Απόφαση της Γ.Γ της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί Συγκρότησης
Υπηρεσιακού
Συµβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ευβοίας 2013-2014.
10. Το γεγονός ότι κενώθηκε η θέση προϊσταµένου του Τµήµατος Οικονοµικών
Υπηρεσιών, µετά τη µετάταξη της προϊσταµένης του τµήµατος κ. Ευαγγελίας
Ξυδώνα η οποία είχε οριστεί προϊσταµένη µε την 98/1.563/13-2-2014 απόφαση
∆ηµάρχου(A∆Α: ΒΙΕ7ΩΡ9-ΖΜΥ), κατόπιν της
γνωµοδότησης του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ευβοίας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Προκηρύσσουµε την πλήρωση της θέσης Προϊσταµένου του κάτωθι
τµήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3839/2010 και τον Ο.Ε.Υ. του
∆ήµου Ερέτριας:
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Προϊστάµενη ∆ιεύθυνση:
∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Υπηρεσιών
___________________________________ ________________________________________
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ ∆ΙΟΙΚ. /ΟΙΚΟΝ/ΛΟΓ.
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Τµήµα
Οικονοµικών Υπηρεσιών

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 4024/2011 «Προϋποθέσεις επιλογής σε
θέση ευθύνης» δικαίωµα υποψηφιότητας έχουν οι µόνιµοι και Ι.∆.Α.Χ.
υπάλληλοι του ∆ήµου Ερέτριας οι οποίοι:
1. Κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4024/2011, πληρούσαν
τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση προϊσταµένου οργανικής
µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 84 του ν. 3528/2007.
Μετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4024/2011 και την κατάταξη
στους βαθµούς του παρόντος νόµου:
2. Υπάλληλοι µε
βαθµό Α
προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ.

εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες

3. Υπάλληλοι µε βαθµό Β
προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε.

εφόσον

ανήκουν

στις

κατηγορίες

4. Υπάλληλοι µε βαθµό Γ
προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε.

εφόσον

ανήκουν

στις

κατηγορίες

5. Υπάλληλοι µε βαθµό ∆
προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε.

εφόσον

ανήκουν

στις

κατηγορίες

∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένων
οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει
επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών
τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη
διαγραφή της, κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου».
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Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η
οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του αιτούντος, το περιεχόµενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του
προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου. Τυχόν πρόσθετα στοιχεία πρέπει να
κατατεθούν από τους υποψηφίους έως και την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σηµείωµα (επισυνάπτεται σχετικό
υπόδειγµα) υποβάλλονται στο Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (Γραφείο
Προσωπικού) µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
που αρχίζει την 10/12/2014
και λήγει την 23/12/2014 . Η αίτηση
υποψηφιότητας µε το βιογραφικό σηµείωµα µπορούν να υποβληθούν και
µε συστηµένη επιστολή.
Η παρούσα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του ∆ήµου
στην Ερέτρια και στην
∆ηµοτική Ενότητα Αµαρυνθίων, µε σχετικό
αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί
τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται, µε µέριµνα των
υπευθύνων σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα, χωρίς η κοινοποίηση αυτή να
επηρεάζει την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής. Επιπλέον,
θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια, καθώς και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου.

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
-Γραφείο ∆ηµάρχου
-Γραφεία Αντιδηµάρχων (4)
-Γραφεία Προϊσταµένων ∆/νσης
-Γραφεία Προϊσταµένων Τµηµάτων
-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
-∆ηµοτική Ενότητα Αµαρυνθίων
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

Προσω̟ικά στοιχεία υ̟αλλήλου:
1. Όνοµα:
2. Ε̟ώνυµο:
3. Ηµεροµηνία Γέννησης:
4. Οικογενειακή κατάσταση:
Τίτλοι σ̟ουδών
1. Βασικοί τίτλοι σ̟ουδών
Τίτλος:
Εκ̟. Ίδρυµα:
2. Μετα̟τυχιακοί τίτλοι, συναφείς ή µη, µε το αντικείµενο της υ̟ηρεσίας
Τίτλος:
Εκ̟. Ίδρυµα:
3. ∆ιδακτορικοί τίτλοι συναφείς ή µη, µε το αντικείµενο της υ̟ηρεσίας
Τίτλος:
Εκ̟. Ίδρυµα:
4. Ξένες Γλώσσες:
Τίτλος:
Εκ̟. Ίδρυµα:
5. Γνώση Ηλεκτρονικού Υ̟ολογιστή
6. Πρόσθετοι τίτλοι σ̟ουδών (δεύτερα ̟τυχία ή δι̟λώµατα, α̟οφοίτηση α̟ό
τη Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κ.α.):
Τίτλος:
Εκ̟. Ίδρυµα:
Υ̟ηρεσιακή κατάσταση
1. Ηµεροµηνία διορισµού και ΦΕΚ διορισµού:
2. Κατηγορία / Κλάδος:
3. Προϋ̟ηρεσία: (διάρκεια και φορέας στον ο̟οίο έχει διανυθεί)
4. Υ̟ηρεσιακές µονάδες στις ο̟οίες έχει διατελέσει ̟ροϊστάµενος:
Προϋ̟ηρεσία στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ή στον ιδιωτικό τοµέα:
Φορέας/Εργοδότης
Α̟ό:
Έως:
Ιδιότητα:
Σύντοµη ̟εριγραφή αρµοδιοτήτων
Ε̟ιµόρφωση:
1. Συµµετοχή σε ̟ρογράµµατα ε̟ιµόρφωσης και µετεκ̟αίδευσης
Ονοµασία ̟ρογράµµατος ε̟ιµόρφωσης και µετεκ̟αίδευσης:
Α̟ό:
Έως:
∆ιοργανωτής:
2. Παρακολούθηση σεµιναρίων ή συνεδρίων
Ονοµασία ̟ρογράµµατος ε̟ιµόρφωσης και µετεκ̟αίδευσης:
Α̟ό:
Έως:
4

∆ιοργανωτής:
Ε̟ιστηµονική δραστηριότητα
1. Συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες, ̟ροτάσεις) ̟ου σχετίζονται µε το
αντικείµενο της υ̟ηρεσίας ή της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα:
2. Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες ̟ου σχετίζονται µε το
αντικείµενο της υ̟ηρεσίας ή της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα
3. ∆ιδακτική εµ̟ειρία
Ε̟αγγελµατική δραστηριότητα
1. Εκ̟ροσώ̟ηση σε Συµβούλια, Ε̟ιτρο̟ές ή οµάδες εργασίας τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού ̟εριεχοµένου
2. Μέλη ∆.Σ, Πρόεδροι, ∆ιοικητές κλ̟ όργανα νοµικών ̟ροσώ̟ων του
∆ηµόσιου Τοµέα:
3. ∆ιενέργεια Ε.∆.Ε. – ανακρίσεων
4. Ηθικές αµοιβές
Έ̟αινος/Μετάλλιο
Αιτιολογία α̟ονοµής:
Ηµεροµηνία και αριθµός ΦΕΚ α̟ονοµής:
Αναρρωτικές άδειες
∆ιάρκεια άδειας:
Παρατηρήσεις:
Πειθαρχικές ̟οινές
Πειθαρχικό ̟αρά̟τωµα:
Παρατηρήσεις:
∆ιαθεσιµότητα - αργία - Αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων:
Αιτιολογία:
Ηµεροµηνία θέσης σε διαθεσιµότητα / έναρξης της αργίας- αναστολής:
Ηµεροµηνία ε̟αναφοράς/λήξης αναστολής:
Παρατηρήσεις:

Άλλα Ενδιαφέροντα – ∆ραστηριότητες

Ηµεροµηνία:

Υ̟ογραφή:
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