
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Άρτα,12-8-2013
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ        Αριθμ. Πρωτ:14179 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ         
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα  Διαχείρισης Ανθρωπίνου
Δυναμικού και Διοίκησης
Ταχ.Δ/νση :Περιφερειακη οδός και Αυξεντίου
Ταχ.Κωδ.   :47100 Άρτα
Πληρ          :Ε.Πανούτσου
                   :Ε.Τσεκούρα
                    :Μ.Νούτσου
Τηλ             :26813-62212-213-203
FAX           :2681076789           

ΠΡΟΣ:
Ως Πίνακας Αποδεκτών
(με την παράκληση να 
κοινοποιηθεί άμεσα στους 
υπαλλήλους και στις 
κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αρταίων, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δέκα (10) θέσεων 
προσωπικού, με μετάταξη  μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία, 
Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων  στο 
Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με την παρ.5, του άρ.35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Τεύχος Ά 27-
10-2011) χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
που κατέχει ο κάθε μετατασσόμενος.
Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν 
σχετική  αίτηση  στο  Τμήμα  Διαχείρισης   Ανθρώπινου  Δυναμικού  και 
Διοίκησης (Γραφείο Προσωπικού), Ταχ. Δ/νση:   Περιφερειακή  οδός και 
Γρ. Αυξεντίου Άρτα.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:
1.- Των  άρθρων 74 & 79 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων».-
2.-Του  άρθρου  68  του  Ν.  4002/2011  «Τροποποίηση  της 

συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου – Ρυθμίσεις  για την ανάπτυξη και 
δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 
Πολιτισμού και τουρισμού και εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».-

3.-  Των  άρθρων  33  &  35  του  Ν.  4024/2011  «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις  εφαρμογής  μεσοπρόθεσμου  πλαισίου  δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012 -2015».-
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4.- Το άρθρο 71 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα. 
5.- Το άρθρο 14, παρ. 1 του Ν.2190/1994 , ως επίσης και το άρθρο 

9  παραγρ.  1  του  Ν.2266/1994  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  6  του 
Ν.3613/2007.  

6.-  Την  υπ’  αριθμ.:  11  οικ.  10203/19-03-2012  εγκύκλιο  του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 
4002/2011 για  μετατάξεις-  μεταφορές προσωπικού-  Διαδικασία έγκρισης 
από  την  τετραμελή  εξ’  Υπουργών  Επιτροπή  σύμφωνα  με  την   ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει».-  
   Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων αρμοδίων για 
διορισμό οργάνων, οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και πάντως πριν την 
έκδοση  της  τελικής   πράξης  μετάταξης,  θα  αποσταλεί  στην  Διεύθυνση 
Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα δια  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας,  για  έγκριση  της  κάλυψης  των  θέσεων  με 
μετάταξη και ταυτόχρονη μεταφορά θέσης από την Τετραμελή Επιτροπή 
της  ΠΥΣ  33/2006,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  οδηγίες  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών.- 
  Οι  θέσεις  που  προτίθενται  να  καλύψει  ο  Δήμος  με  την  ανωτέρω 
διαδικασία είναι οι κάτωθι: 
Α/Α ΘΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ
1.- Δύο (2) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2.- Δύο (2) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3.- Μία (1) ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4.- Μία (1) ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
5.- Δύο (2) ΤΕ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
6.- Δύο (2) ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσεις 
στην οποία μετατάσσονται.-  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ 
Βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς 
και οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
των Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και υπάλληλοι 
των  ΔΕΚΟ,  οι  οποίες  δεν  είναι  στο  Χρηματιστήριο  και  στις  οποίες  το 
Δημόσιο   κατέχει  την  πλειοψηφία  του  μετοχικού  τους  κεφαλαίου.  Οι 
υπάλληλοι  αυτοί  προκειμένου  να  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στη 
διαδικασία  των  μετατάξεων  αυτών  δεν  θα  πρέπει  να  έχουν  οιοδήποτε 
κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  στο  Τμήμα  Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης (Γραφείο Προσωπικού), Ταχ. Δ/νση: 
Περιφερειακή οδος  και Γρ. Αυξεντίου Άρτα Τ.Κ. 47100
Έως και την 30  Σεπτεμβρίου  2013 τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1.- Αίτηση υποψηφιότητας.- (Υπόδειγμα αίτησης επισυνάπτεται στην 
παρούσα) 
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2.-  Αναλυτικό  βιογραφικό  σημείωμα  με  υπεύθυνη  δήλωση  του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.- 

3.- Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.- 
4.-  Επικυρωμένα  Αντίγραφα  των  Τίτλων  Σπουδών  και  όλων  των 

πρόσθετων προσόντων που επικαλούνται.
5.- Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.- 
6.- Οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου των Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και 
υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από τις οικείες 
υπηρεσίες  τους με την οποία να βεβαιώνεται  ότι  η εταιρία  στην οποία 
απασχολούνται δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το δημόσιο 
κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου. 
Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών,  θα 
γίνεται  όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  και  μπορεί  να  γίνει  και 
ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην Ταχυδρομική Διεύθυνση  Δήμος Αρταίων, 
Τμήμα   Διαχείρισης   Ανθρώπινου  Δυναμικού  και  Διοίκησης   (Γραφείο 
Προσωπικού),  Ταχ. Δ/νση:  Περιφερειακή  οδός και Γρ. Αυξεντίου Άρτα 
Τ.Κ. 47100,  εντός της οριζόμενης ανωτέρω ημερομηνίας με την ένδειξη 
στον  φάκελο  «ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ  ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ. 
14179/12-8-2013      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΤΑΙΩΝ».- 
Το εκπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία κατάθεσης στα 
ΕΛΤΑ η οποία αποδεικνύεται από την σφραγίδα επί του φακέλου, ο οποίος 
και θα φυλάσσεται μαζί με την 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 αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να 
την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
που εποπτεύει.- 
Η  παρούσα  αποστέλλεται  στο  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο 
του www  .  gspa  .  gr  .-   
H παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος 
και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.- 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να 
απευθύνονται στα τηλέφωνα 26813 212- 213 – 203. Πανούτσου Ευσταθία, 
Τσεκούρα Ελένη, Νούτσου Μαρίνα. 

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                  ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  

Κοινοποίηση 
Υπουργείο Εσωτερικών 
Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
Τμήμα Προσωπικου ΟΤΑ.- 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

Προς:

Δήμο  Αρταίων

Τμήμα Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης

                                  Ταχ. Δ/νση:

Επώνυμο:………………………………………………………………………………………..

Όνομα:…………………………………………………………………………………………..

Όνομα Πατρός:………………………………………………………………………………….

Α.Δ.Τ.:…………………………………………………………………………………………..

Διεύθυνση Κατοικίας:…………………………………………………………………………..

Περιοχή:………………………………………………………………Τ.Κ:……………………

Τηλ. Κατοικίας:…………………………………………………………………………………

Τηλ.Κινητό:…………………………………………………………………………………….

ΘΕΜΑ:«Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη –μεταφορά θέσης στο Δήμο Αρταίων» 
  
Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ , βάση την αρ.πρωτ:
………………………………………..ανακοίνωση  σας,  όπως  εξετάσετε  αίτημα  μετάταξης 
μου από την Υπηρεσία μου σε

Κατηγορία:………………………………………………………………………………………

Κλάδο:

………………………………………………………………………………………….Υπηρετ

ώ ως υπάλληλος στ…………………………………………………………………….

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………

Τμήμα:…………………………………………………………………………………………

Κατηγορία:………………………………………………………………………………………

Κλάδος:…………………………………………………………………………………………

Δ/νση Εργασίας:……………………………………………………………………………….. 

Τ.Κ:………………………………………Περιοχή:……………………………………………

Τηλ. Εργασίας:…………………………………………………………………………………..

Fax  Εργασίας:…………………………………………………………………………………..
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Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………………………

7. ………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία             /               /2013

 Ο/Η αιτ
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