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Aλµυρός 30-9-2015 

 Αρ.Πρωτ.: 21026 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

 

Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη 

Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr 

Β.Κων/νου 117-Τ.Κ.37100ΑΛΜΥΡΟΣ 

ΠΡΟΣ: Ό̟ως ο Πίνακας Α̟οδεκτών (µε 

την ̟αράκληση να κοινο̟οιηθεί άµεσα 

στους υ̟αλλήλους και στις ε̟ο̟τευόµενες 

υ̟ηρεσίες, Ν.Π.∆.∆.) 

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. 

 
 

     1. Ο ∆ήµος Αλµυρού, Νοµού Μαγνησίας, ̟ροτίθεται να ̟ροβεί στην κάλυψη τεσσάρων (4) 

θέσεων ̟ροσω̟ικού, διαφόρων ειδικοτήτων ό̟ως αυτές αναφέρονται ̟αρακάτω, µε µετάταξη µονίµων 

και Ι∆ΑΧ υ̟αλλήλων, α̟ό Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού, Υ̟ουργεία, ΝΠ∆∆ ή άλλες δηµόσιες υ̟ηρεσίες. 
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υ̟αλλήλους να υ̟οβάλουν σχετική αίτηση στο ∆ήµο 

Αλµυρού, ∆/νση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, Τµήµα Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού και 

∆ιοικητικής Μέριµνας, Ταχ. ∆/νση : Βασ. Κων/νου 117 - Τ.Κ: 37100 Αλµυρός. 
2. Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 181 του Ν. 

3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων», τις διατάξεις του 

άρθρου 58 του Ν. 3979/2011, τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 ̟αρ. 5 του Ν. 4024/2011 

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 

διατάξεις εφαρµογής µεσο̟ρόθεσµου ̟λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», το 

άρθρο 71 ̟αρ. 1 του Ν. 3528/2007 του Υ̟αλληλικού Κώδικα ύστερα α̟ό γνώµη του αρµοδίου 

Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου, κατό̟ιν συνεκτίµησης των τυ̟ικών και ουσιαστικών ̟ροσόντων 

των υ̟οψηφίων, της ̟ροϋ̟ηρεσίας, της εµ̟ειρίας, τουλάχιστον 5 ετών, καθώς και της εν γένει 

̟ροσω̟ικότητας τους. Τα ̟ροσόντα µ̟ορεί να δια̟ιστωθούν, κατά την κρίση του Υ̟ηρεσιακού 

Συµβουλίου και µετά α̟ό ̟ροσω̟ική ̟αράσταση και συζήτηση του ενδιαφερόµενου µε το 

∆ήµαρχο. 

Εν συνεχεία και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης α̟όφασης ( Υ̟ηρεσιακού 

Συµβουλίου ) και ̟άντως ̟ριν α̟ό την έκδοση της σχετικής α̟όφασης µετάταξης, θα α̟οσταλεί 

στη ∆/νση Προσλήψεων Προσω̟ικού του Υ̟ουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αίτηµα για έγκριση της ̟λήρωσης των ζητούµενων θέσεων µε 

µετάταξη α̟ό την Τετραµελή Ε̟ιτρο̟ή της ΠΥΣ 33/06, σύµφωνα µε το αρ. 68, του Ν. 

4002/2011 « Τρο̟ο̟οίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου. Ρυθµίσεις για την 

ανά̟τυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Θέµατα αρµοδιότητας Υ̟. Οικονοµικών, 

Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης». 
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3. Οι θέσεις οι ο̟οίες ̟ρόκειται να καλύψει ο ∆ήµος Αλµυρού µε µετατάξεις υ̟αλλήλων, 

σύµφωνα µε την ̟αρούσα ανακοίνωση, είναι οι εξής: 

 

Οι ενδιαφερόµενοι υ̟άλληλοι θα ̟ρέ̟ει, κατά την ηµεροµηνία υ̟οβολής της αίτησης να 

διαθέτουν τα τυ̟ικά ̟ροσόντα της θέσης στην ο̟οία µετατάσσονται. 

4. ∆ικαίωµα υ̟οβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι και Ι∆ΑΧ υ̟άλληλοι ΟΤΑ α΄ και β' 

βαθµού, Υ̟ουργείων ή άλλων ∆ηµοσίων Υ̟ηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆., οι ο̟οίοι δεν έχουν 

ο̟οιοδή̟οτε κώλυµα α̟ό άλλη γενική ή ειδική διάταξη (̟.χ. µετάταξη σε ̟αραµεθόριο 

̟εριοχή µε υ̟οχρεωτική ̟αραµονή, µοναδικότητα του υ̟αλλήλου κ,τ.λ.). 

5. Οι ενδιαφερόµενοι υ̟άλληλοι καλούνται να υ̟οβάλλουν στη ∆/νση ∆ιοικητικών και 

Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών,  Τµήµα Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού του ∆ήµου Αλµυρού α̟ό 5-10-2015 

έως 5-11-2015, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες αλλά και ταχυδροµικώς ε̟ί α̟οδείξει στην 

ανωτέρω Ταχυδροµική ∆/νση ( το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται α̟ό την ηµεροµηνία 

της σφραγίδας του ταχυδροµείου ε̟ί του φακέλου, ο ο̟οίος µετά την α̟οσφράγισή του 

ε̟ισυνά̟τεται στην αίτηση του υ̟οψηφίου ), τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά : 

 i.     Αίτηση µετάταξης 

ii.   Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υ̟εύθυνη δήλωση για την ̟ιστότητα του   

̟εριεχοµένου του 

iii. Αντίγραφα των τίτλων σ̟ουδών και τυχόν ̟ρόσθετων ̟ροσόντων 

iv.  Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 

ν.    Πιστο̟οιητικό Υ̟ηρεσιακών Μεταβολών α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τουν, εκτός 

των άλλων , οι αναρρωτικές άδειες της τελευταίας ̟ενταετίας καθώς και ότι δεν 

τους έχει υ̟οβληθεί ̟ειθαρχική ̟οινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους 

̟ειθαρχική δίωξη. Το ανωτέρω Πιστο̟οιητικό Υ̟ηρεσιακών Μεταβολών θα 

̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό βεβαιώσεις της υ̟ηρεσίας ̟ροέλευσης ̟ερί 

µοναδικότητας ή µη του υ̟αλλήλου, ̟αρέλευση της διετούς δοκιµαστικής 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΕ        ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

       2 

ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
        -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
      

       2 
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υ̟ηρεσίας και µη ύ̟αρξης ο̟οιουδή̟οτε κωλύµατος µετάταξης α̟ό γενική ή 

ειδική διάταξη ( ̟.χ. υ̟οχρέωση ̟αραµονής στην υ̟ηρεσία για ορισµένο 

χρονικό διάστηµα λόγω ̟αραµεθορίου κλ̟). 

6. Η Υ̟ηρεσία µας θα ενηµερώσει τους ενδιαφεροµένους υ̟αλλήλους για την α̟οδοχή ή 

µη των αιτήσεων τους, µετά το ̟έρας της διαδικασίας. 

7. Κάθε φορέας , στον ο̟οίο α̟οστέλλεται η ̟αρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την 

κοινο̟οιήσει σε όλες τις Υ̟ηρεσίες και ΝΠ∆∆ ̟ου ε̟ο̟τεύει. 

8. Η ̟αρούσα α̟οστέλλεται στο Υ̟ουργείο Εσωτερικών και στη ∆/νση Οργάνωσης & 

Λειτουργίας ΟΤΑ, έτσι ώστε να αναρτηθεί στον ιστότο̟ό του (www. ypes. gr)  , ε̟ίσης θα 

αναρτηθεί και στην κεντρική σελίδα του ∆ήµου Αλµυρού (www.almyros-city.gr). 

9. Η ̟αρούσα ανακοίνωση α̟οτελεί ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι 

δεσµευτική για την υ̟ηρεσία. 

                                                                                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΣΕΡΙ∆ΗΣ              
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των ̟αρακάτω Υ̟ηρεσιών, ̟αρακαλούνται να 
κοινο̟οιήσουν άµεσα στους υ̟αλλήλους και τις ε̟ο̟τευόµενες α̟ό αυτές υ̟ηρεσίες 
και Ν.Π.∆.∆. 

1. Υ̟ουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
Σταδίου 27 , 10559 Αθήνα 

2. Υ̟ουργείο Εξωτερικών - Βασ. Σοφίας 5 & Ζαλοκώστα, 106 71 Αθήνα 
3. Υ̟ουργείο Εθνικής Άµυνας – Λ. Μεσογείων 227-231, 155 61 Αθήνα 
4. Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων- Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 15669 

Πα̟άγου. 
       5.  Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος &Ενέργειας  

- Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 
      6.  Υ̟ουργείο Παιδείας –Έρευνας &Θρησκευµάτων,- Ανδρέα Πα̟ανδρέου 37, 151 80 
Μαρούσι 

7. Υ̟ουργείο Εργασίας -Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Σταδίου 
29, 10559 Αθήνα 

8. Υ̟ουργείο Υγείας  - Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα 
9. Υ̟ουργείο Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων - Αχαρνών 2, 10432Αθήνα 
10. Υ̟ουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής - Ακτή Βασιλειάδη, 185 10 

Πειραιάς 
11. Υ̟ουργείο ∆ικαιοσύνης,  ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων - 

Μεσογείων 96, 115 27 Αµ̟ελόκη̟οι 
12. Υ̟ουργείο Οικονοµίας-Ανά̟τυξης & Τουρισµού – Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 
13. Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού- Μ̟ουµ̟ουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα 

14. Υ̟ουργείο Οικονοµικών – Κ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα 

15. Όλες οι Περιφέρειες 

16. Όλες οι Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
 
ΚΟΙΝ: ΥΠΕΣ-∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ (και ταυτόχρονη ηλεκτρονική 
α̟οστολή για ανάρτηση στον ιστότο̟ο www.ypes.gr) 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΠΡΟΣ : ∆ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ –ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:...................................................................................................................................  

ΟΝΟΜΑ:........................................................................................................................................ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ......................................................................................................  

 

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………………………………..  

 ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ :………………………………………………………………………………… 

 ΘΕΜΑ : Υ̟οβολή δικαιολογητικών για µετάταξη στο ∆ήµο Αλµυρού 

Σας καταθέτω φάκελο µε τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά και ̟αρακαλώ, µε 

βάση την υ̟' αρ .....................................ανακοίνωση -̟ρόσκληση σας, ό̟ως εξετάσετε το 

αίτηµα µετάταξής µου α̟ό την Υ̟ηρεσία µου σε θέση κλάδου ……………. του ∆ήµου σας. 

Υ̟ηρετώ ως µόνιµος/ Ι∆ΑΧ υ̟άλληλος στ........................................................................................  

∆ιεύθυνση: .................................................................................................................  

Κατηγορία: ...............................................................................................................  

Κλάδος : ..................................................................... Βαθµός:.................................  

∆/νση Εργασίας: ................................................................... αρ.................... Τ.Κ. 

Τηλ. Εργασίας : .................................................Fax Εργασίας: .............................  

Ε̟ισυνα̟τόµενα δικαιολογητικά:  

1) 

2) 
3)    

4)  
5) Ο/ΗΑΙΤ .........
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