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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη διαδικασία πλήρωσης θέσης
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με τη μετάταξη υπαλλήλου με τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών
σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας του ίδιου ΟΤΑ με απόφαση του αρμόδιου για
διορισμό οργάνου, μετά από αίτηση του και γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως
και τη διαδικασία των μετατάξεων.
2. Τις διατάξεις του αρ. 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Κ.Νευροκοπίου (ΦΕΚ 2797/τ.Γ΄/09-12-2011) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Το υπ' αριθμ. 6011 /10-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος &
Πολεοδομίας στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη κάλυψης της θέσης ΥΕ Εργατών Πρασίνου.
5. Το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Δήμου Κ.Νευροκοπίου, στο οποίο περιγράφονται οι θέσεις
εργασίας, στις Υπηρεσίες του Δήμου καθώς και τα χαρακτηριστικά των θέσεων αυτών.
Ανακοινώνει
Την πρόθεση κάλυψη της θέσης, κλάδου/κατηγορίας ΥΕ Εργατών Πρασίνου, με μετάταξη
υπαλλήλου, εντός των Υπηρεσιών του Δήμου, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) όπως αυτά περιγράφονται στο Ειδικό Περίγραμμα Θέσης εργασίας, με
κωδικό 1196680916, του Ψηφιακού Οργανογράμματος του Δήμου Κ.Νευροκοπίου, το οποίο
αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο του Δήμου Κ.Νευροκοπίου,
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μαζί με τους αντίστοιχους
τίτλους σπουδών- προσόντα όπως αυτά μνημονεύονται στο επισυναπτόμενο Ειδικό Περίγραμμα
Θέσης.
Η προθεσμία κατάθεσης τnς αίτησης με τα δικαιολογητικά ορίζεται σε αυτήν των δέκα (10) ημερών,
ημερολογιακά, από την επομένη τnς ανάρτησης τnς, στον πίνακα ανακοινώσεων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο Ειδικό Περίγραμμα καθώς
εκεί αναφέρονται τα προσόντα, τα κύρια καθήκοντα και η περιγραφή της θέσης εργασίας.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου.
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