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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων
Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων ∆ήµου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων».
Ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική στο χώρο της
Αυτ/σης – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ],
Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 [∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας],
Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 [Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων],
Τις διατάξεις του Άρθρου Πέµπτου του Ν. 3839/2010 [Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων
οργανικών µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και άλλες διατάξεις],
Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 [Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις],
Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 [Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων
αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, άλλων Υπουργείων και άλλες διατάξεις],
Την αριθ. 17/οικ. 34832/2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών [Επιλογή
Προϊσταµένων Οργανικών Μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθµού],
Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, όπως έχει
δηµοσιευθεί στο αριθ. ΦΕΚ 3131/τ.Β΄/30-12-2011 και τροποποιήσεις αυτού, στα αριθ.
ΦΕΚ: 3120/τ. Β΄/26-11-2012, 1667/τ. Β΄/10-6-2016 και 3945/τ. Β΄/10-11-2017.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων,
Αποφασίζουµε

Προκηρύσσουµε την πλήρωση των κάτωθι θέσεων Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων ∆ήµου
Ανδρίτσαινας – Κρεστένων σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ. αυτού:
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών,
2. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας.
∆ικαίωµα υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων αυτών, έχουν οι µε βαθµό Α΄ ή Β΄ ή
Γ΄ υπάλληλοι του ∆ήµου µας, εφόσον σωρευτικά :
i) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ και
ii) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις ως άνω προϋποθέσεις τότε µπορούν να
είναι υποψήφιοι υπάλληλοι µε τον αµέσως κατώτερο βαθµό κατά περίπτωση, και εφόσον δεν

υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι µε τον αµέσως µετά από αυτόν κατώτερο βαθµό
(παρ. 5 άρθρο 10 Ν.4024/2011).
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µας, Προϊστάµενοι των
∆ιευθύνσεων του ∆ήµου τοποθετούνται, υπάλληλοι των ακόλουθων κατηγοριών/βαθµίδων
εκπαίδευσης- κλάδων/ειδικοτήτων:
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΚΛΑ∆ΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ή ΠΕ Οικονοµικού
Υπηρεσιών
Λογιστικού, ή ΠΕ ∆ιοικητικών και ελλείψει αυτών ΤΕ
∆ιοικητικού – Λογιστικού, ή ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων
Τ.Α. ή ΤΕ Πληροφορικής
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας
Μηχανικών, ή ΠΕ Συγκ/γων, ή ΠΕ Τοπογράφων
Μηχανικών, ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών, ή ΠΕ
Γεωπόνων και ελλείψει αυτών ΤΕ Μηχ/κών
Πολιτικών Έργων Υποδοµής, ή ΤΕ Μηχανικών
Πολιτικών ∆οµικών Έργων, ή ΤΕ Τεχν/γων
Ηλεκτρ/γων Μηχ/κών ή ΤΕ Τεχνολόγων
Τοπογράφων, ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.
∆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, όπως έχει αντικατασταθεί µε το
άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012.
∆εν επιτρέπεται να συµµετέχουν ως υποψήφιοι υπάλληλοι άλλων δηµοσίων υπηρεσιών ή
Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α.
Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα
αναφέρουν την επιθυµία τους να κριθούν ως προϊστάµενοι για τις θέσεις που προκηρύσσονται µε
την παρούσα απόφαση - προκήρυξη και η οποία (αίτηση) θα συνοδεύεται από βιογραφικό
σηµείωµα (συνηµµένα επισυνάπτουµε σχετικό υπόδειγµα) που συντάσσεται µε ευθύνη τους, το
περιεχόµενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού τους µητρώου. Τυχόν
πρόσθετα στοιχεία µπορεί να κατατεθούν από τους υποψηφίους, έως και την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
Η αίτηση υποψηφιότητας µε το βιογραφικό σηµείωµα υποβάλλεται στο Γραφείο Προσωπικού
του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου µας, µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει από 22/11/2017 και λήγει την
5/12/2017. Η αίτηση και το βιογραφικό σηµείωµα µπορεί να υποβληθούν και µε συστηµένη
επιστολή εντός της ανωτέρω προθεσµίας.
Η παρούσα απόφαση - προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου καθώς στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων µε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, ενώ
κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για τις
θέσεις που προκηρύσσονται.
Συνηµµένα :
-Υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος
-Κατάσταση υπαλλήλων µε δικαίωµα υποψηφιότητας
Ο ∆ήµαρχος
∆ιονύσιος Μπαλιούκος

