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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 

(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 07 Νοεμβρίου 2016 

 

        Αρ. Πρωτ.:    73813 

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις 

υπαλλήλων στο Δήμο Βόλβης. 

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.21.258/17-10-2016 ανακοίνωση του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: Ω1ΦΚΩ9Ω-

46Ω). 

 

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση αναφορικά με μετατάξεις 

υπαλλήλων στο Δήμο Βόλβης, για ενημέρωσή σας.  

Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της 

υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Εγκύκλιοι”  

και  στην υποκατηγορία “ Μετατάξεις - Αποσπάσεις”.  

Συνημμένα: 

-Η ανωτέρω σχετική πρόσκληση 

 

 

 

 

Μ.Ε.Γ.Γ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Τσιάρα 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php


 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Γ Η Μ Ο   Β Ο Λ Β Η   
 

 

 

 

 

            ηαπξόο  17-10-2016 

         Αξηζκ. Πξση.:  21.258 

   
 
ΘΔΜΑ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΜΔΣΑΣΑΞΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΣΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

 

 Ο  Γήκνο Βόιβεο πνπ εδξεύεη ζηνλ ηαπξό Ννκνύ Θεζζαινλίθεο, πξνηίζεηαη  λα 

πξνβεί ζηελ θάιπςε δέθα έμη (16) ζέζεσλ πξνζσπηθνύ, κε κεηάηαμε  ππαιιήισλ  

από Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, ΟΣΑ ή ΝΠΓΓ. 

  Γηα ηνλ ζθνπό απηό  θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο  ππαιιήινπο λα ππνβάινπλ 

ζρεηηθή αίηεζε ζηελ Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ  ηνπ Γήκνπ Βόιβεο : Σαρ. 

Γ/λζε : ηαπξόο – Θεζζαινλίθεο  Σ.Κ. 570 14 ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη ζην 

πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ. 

 Η κεηάηαμε ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 74, 79, 181 ηνπ 

Ν. 3584/2007, άξζξν 246 ηνπ Ν. 3852/2010 άξζξν 58 Ν. 3979/2011  θαη παξ. 5 άξζξνπ 

35 ηνπ Ν. 4024/2011. 

 Οη ζέζεηο  πνπ πξνηίζεηαη λα θαιύςεη ν Γήκνο  κε κεηάηαμε, ζύκθσλα κε ηελ 

παξνύζα  είλαη νη παξαθάησ: 

Μία  (1) ζέζε  ΠΔ  - Αγξνλόκσλ  Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ  

Μία (1) ζέζε  ΠΔ – Ηιεθηξνιόγσλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ  

Μία (1) ζέζε ΠΔ – Μεραληθώλ  Πεξηβάιινληνο 

Μία (1) ζέζε  ΠΔ – Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ  

Μία (1) ζέζε ΠΔ –  Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ  

Μία (1) ζέζε ΣΔ –  Σερλνιόγσλ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

Μία (1) ζέζε ΠΔ – Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο  

Μία (1) ζέζε ΣΔ – Γεκνηηθήο  Αζηπλνκίαο 

Γύν (2) ζέζεηο ΓΔ- Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

Σξείο (3) ζέζεηο ΤΔ – Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο 

Σξεηο (3)  ζέζεηο ΤΔ – Δξγαηώλ Γεληθώλ Καζεθόλησλ 

 

 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο  από 20-10-2016 έσο  30-3-2017  ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο γηα κεηάηαμε  

2. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

Σαρ. Γηεύζπλζε:  

Σαρ. Κώδηθαο : 

Σειέθσλν : 

FAX : 

Πιεξνθνξίεο: 

E mail :   

ηαπξόο  

57014 

23970.26.666,  61.661 

23970.61.888 

Νεζηνξνύδεο  Κσλ. 
dimos.volvis@n3.syzefxis.gov.gr 

 

    

ΑΔΑ: Ω1ΦΚΩ9Ω-46Ω



3. Φσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ  θαζώο θαη ηπρόλ πξόζζεησλ πξνζόλησλ 

4. Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

 5. Πηζηνπνηεηηθό Τπεξεζηαθώλ Μεηαβνιώλ  από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ  ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία : 

  Α. Οη εκεξνκελίεο δηνξηζκνύ – αλάιεςεο ππεξεζίαο, θαηεγνξία, θιάδνο ή 

εηδηθόηεηα πνπ ππεξεηνύλ, ηνπνζεηήζεηο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο, 

εθζέζεηο αμηνιόγεζεο θαη αλαξξσηηθέο άδεηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

Β. Όηη έρεη νινθιεξσζεί ν έιεγρνο ηίηισλ ζπνπδώλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ ηνπ 

αηνκηθνύ θαθέινπ  ηνπ ππαιιήινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 28  ηνπ Ν. 4305/2014. 

Γ. Όηη δελ έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή θαη δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο 

πεηζαξρηθή δίσμε, θαζώο θαη όηη ν ππάιιεινο δελ έρεη νπνηνδήπνηε θώιπκα 

κεηάηαμεο από άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε. 

 Η αίηεζε  ππνςεθηόηεηαο θνηλνπνηείηαη ηαπηόρξνλα θαη ζηελ Τπεξεζία 

Γηνηθεηηθώλ  ζηελ νπνία ππάγνληαη  νη ελδηαθεξόκελνη. 

 Η θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζα γίλεηαη θαηά 

ηηο  εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, θαζώο θαη ηαρπδξνκηθώο  επί απνδείμεη. 

 Η Τπεξεζία καο ζα ελεκεξώζεη όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο  κεηά ην πέξαο ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ αηηήζεώλ ηνπο. 

Κάζε θνξέαο ζηνλ νπνίν απνζηέιιεηαη ε παξνύζα, παξαθαιείηαη λα ηελ 

θνηλνπνηήζεη ζε όιεο ηηο Τπεξεζίεο θαη ηα ΝΠΓΓ πνπ επνπηεύεη. 

Η παξνύζα  απνζηέιιεηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ & Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ 

www.minadmin.gov.gr θαζώο θαη λα αλαξηεζεί ζην δηθηπαθό ηόπν  ηνπ Γήκνπ 

Βόιβεο. 

 Η παξνύζα  αλαθνίλσζε απνηειεί πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δελ 

είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ ππεξεζία. 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο  νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη  ζην 

Γξαθείν Γεκάξρνπ Βόιβεο  θαη ζην ηειέθσλν 23970.26.666  αξκόδηνο ππάιιεινο 

Νεζηνξνύδεο Κσλ/λνο. 

    

                                                 Ο Γήμαρχος   Βόλβης 

 

 
                                                            Γηακαληήο  Ι. Ληάκαο    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minadmin.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω1ΦΚΩ9Ω-46Ω
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