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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 10 και 28 του ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος (ΦΕΚ 1506/Β΄/20-062013).
3. Το γεγονός ότι στα παρακάτω τμήματα:
1. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
2. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
3. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Επιχειρηματικότητας, Οικονομικής και Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Αυτοτελές Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας
5. Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
δεν επιθυμούμε την επιλογή προϊσταμένων, είτε γιατί δεν είναι καθόλου στελεχωμένα λόγω
έλλειψης προσωπικού, είτε γιατί υπηρετεί ένας μόνο υπάλληλος, (υπ΄αριθμ. 3345/06-03-2014
έγγραφο του ΥΠΕΣ).
Σημειώνεται ότι η έλλειψη προσωπικού διαπιστώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2271/1612-2013 έγγραφο
του ΥΠΕΣ με συνημμένο πίνακα, όπου φαίνεται ότι ο Δήμος μας παρουσιάζει έλλειψη προσωπικού
κατά τριάντα πέντε (35) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.
Επισημαίνεται ότι οι θέσεις προϊσταμένων των παραπάνω οργανικών μονάδων που δε θα
προκηρυχθούν, δεν θα καλυφθούν εν συνεχεία με απόφαση Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου
Χαλκηδόνος:
1.Τμήμα Τεχνικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών
2.Τμήμα Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
3.Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
4.Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
5.Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
6.Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
7.Τμήμα ΚΕΠ
8.Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών
9.Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας
10. Τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι :
α) με βαθμό Α’ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και
β) με βαθμό Β΄, Γ΄ ή Δ΄ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι
υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε
υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό.
4.

Δεν 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.

5.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από
βιογραφικό σημείωμα το οποίο 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 των υποψηφιοτήτων.

6.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στο Γραφείο Διαχείρησης
Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαφάνειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων
ημερών που αρχίζει από 06-04-2015 και λήγει την 21-04-2015. Η αίτηση υποψηφιότητας με το
βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

7. Η παρούσα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου στα Κουφάλια και στις
Δημοτικές Ενότητες Χαλκηδόνας και Αγίου Αθανασίου, με σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.
Επιπλέον, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η
προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που
προκηρύσσονται.
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