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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ                   
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
 
          Ο ∆ήµος Νάουσας Νοµού Ηµαθίας  , Ο.Τ.Α. , προτίθεται να προβεί στην 
κάλυψη είκοσι πέντε ( 25 ) θέσεων προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών µε µετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, 
Ο.Τ.Α. και Ν.Π.∆.∆.  Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους 
να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Νάουσας, 
Ταχ. ∆/νση : ∆ηµαρχίας 30, Νάουσα Ηµαθίας , Τ.Κ. 59 200.  
          Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του 
Ν.3584/2007, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3979/2011 ( ΦΕΚ 138/16.6.2011, 
τ. Α’ ) , σε συνδυασµό µε το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 
226/27.10.2011, τ. Α’ ) , χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον 
κλάδο ή το φορέα που µετατάσσεται ή µετατίθεται, µε ταυτόχρονη µεταφορά της 
θέσης που κατέχει ο υπάλληλος και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου, κατόπιν συνεκτίµησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των 
υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εµπειρίας, καθώς και της εν γένει 
προσωπικότητάς τους. 
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              Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται ο ∆ήµος να καλύψει µε µετάταξη 
υπαλλήλων, βάση της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, και οι οποίες αφορούν τη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, είναι οι παρακάτω  :  
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 
1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3 
2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 4 
3 ΠΕ  Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 2 
4 ΠΕ Αγρονόµων  Τοπογράφων Μηχανικών 2 
5 ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 
1 

6 ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής 1 
7 ΠΕ Πληροφορικής 1 
8 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 4 
9 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 2 
10 ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 2 
11 ∆Ε ∆ιοικητικών 3 
  Σύνολο θέσεων 25 

 
 
                Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι 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 ∆ηµοσίων 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 Νάουσας από τις 17 Σεπτεµβρίου 2012 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2012 
τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
1) Αίτηση ( υπόδειγµα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα ) 
2) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του               

Ν. 1599/86 για την πιστότητα του περιεχοµένου του 
3) Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και όλων των πρόσθετων 

προσόντων 
4) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 
5) 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 στη µε αρ. πρωτ. 27093 / 11.9.2012 
Ανακοίνωση – πρόσκληση του ∆ήµου Νάουσας ». 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. 
                            Η Υπηρεσία µας θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους για 
την αποδοχή ή µη των αιτήσεών τους µετά το πέρας της διαδικασίας. 
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                               Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου 
να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του www.ypes.gr και θα εισαχθεί και στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου Νάουσας www.naoussa.gr  
                               H παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσµευτική για το ∆ήµο Νάουσας. 
                               Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Νάουσας ( τηλ. 2332350335 ). 
 
 
        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 
 
 
            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   
 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 
 

                                                                                  Προς : 
                                                                                                   ∆ΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 
               Γραφείο Προσωπικού 
 
Επώνυµο :  
Όνοµα :  
Όνοµα πατρός :  
Α.∆.Τ. :  
∆/νση Κατοικίας :  
Πόλη :  
Νοµός :  
Τ.Κ. :  
Τηλέφωνο 
κατοικίας : 

 

Τηλέφωνο κινητό :  
 
         Θέµα :  « Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη – µεταφορά θέσης στο ∆ήµο 
Νάουσας » 
 
           Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, µε βάση 
τη µε αρ. πρωτ. 27093/11.9.2012 ανακοίνωσή σας, όπως εξετάσετε αίτηµα µετάταξής µου 
από την Υπηρεσία µου σε : 
 
        Κατηγορία : ……………….. 
 
        Κλάδο : ………………………………………………………………… 
 
    Υπηρετώ ως υπάλληλος στ………………………………………………………………. 
 

∆ιεύθυνση  
Τµήµα  
Κατηγορία  
Κλάδος  
∆ιεύθυνση 
Εργασίας 

 

Τηλέφωνο 
Εργασίας 

 

Fax 
Εργασίας 
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Επισυναπτόµενα  δικαιολογητικά : 
 
1……………………………………………………………. 
 
2……………………………………………………………. 
 
3……………………………………………………………. 
 
4……………………………………………………………. 
 
5…………………………………………………………….. 
 
6…………………………………………………………….. 
 
7…………………………………………………………….. 
 
8…………………………………………………………….. 
 
9…………………………………………………………….. 
 
10…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ηµεροµηνία ……/……./ 2012 
 
 
 
 
                   Ο/Η  αιτών/ούσα 
 
 
 
               ………………………. 
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