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«ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΥΕΣΙΚΑ 
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1. Ο Γήκνο Καιακαξηάο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ θάιπςε πέληε (5)  ζέζεσλ 

πξνζσπηθνύ κε κεηάηαμε ηαθηηθώλ θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
ανξίζηνπ ρξόλνπ ππαιιήισλ από Τπνπξγεία ή άιιεο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη 
Ο.Σ.Α. Γηα ην ιόγν απηό θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ππαιιήινπο λα ππνβάιινπλ 
ζρεηηθή αίηεζε ζην Γξαθείν Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη 
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 
Καιακαξηάο, Σαρ.Γ/λζε: Αγ.Νηθνιάνπ & Μηθξνπιέα, Σ.Κ. 551 32 – Καιακαξηά. 

2. Οη κεηαηάμεηο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 74,79 & 181  ηνπ 
Ν.3584/2007 (ΦΔΚ 143 /Α’/28.06.2007) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο 
Γεκνηηθώλ & Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ» θαη ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1  ηνπ Ν. 
3979/11 (ΦΔΚ 138/Α’/16.06.2011) «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο» θαη ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4002/2011 (ΦΔΚ 180/Α/22-8-2011)   
«Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ –Ρπζκίζεηο γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε- Θέκαηα αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείσλ 
Οηθνλνκηθώλ, Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» 
ύζηεξα από γλώκε ηνπ αξκνδίνπ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ, θαηόπηλ ζπλεθηίκεζεο 
ησλ ηππηθώλ & νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ.   

3. Οη ζέζεηο ηηο νπνίεο πξνηίζεηαη ν Γήκνο λα θαιύςεη κε κεηάηαμε ππαιιήισλ, 
ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε, είλαη νη θαησηέξσ: 
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Καηηγορία Κλάδος-Ειδικόηηηα  Θέζεις 

ΠΔ ή ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή 

Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο  

2 

ΠΔ Ψπρνιόγνο 1 

ΠΔ Δηδηθόο Παηδαγσγόο 1 

ΓΔ Μαγείξσλ 1 

 ΤΝΟΛΟ ΘΕΕΩΝ 5 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα ηεο ζέζεο ζηελ νπνία 
κεηαηάζζνληαη. 
4. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ όινη νη κόληκνη θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ππάιιεινη ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνύ, Τπνπξγείσλ ή άιισλ 
Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ ή ΝΠΓΓ, νη νπνίνη δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε θώιπκα από άιιε 
γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε (π.ρ. κεηάηαμε ζε παξακεζόξην πεξηνρή κε ππνρξεσηηθή 
παξακνλή θιπ) 

5. Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ζην Γξαθείν Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ  ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, από 
ηελ 1η Απριλίοσ 2012 έσο θαη ηελ 30η Απριλίοσ 2012, ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο γηα κεηάηαμε (Τπόδεηγκα ηεο αίηεζεο επηζπλάπηεηαη 
ζηελ παξνύζα) 

 Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1599/86 γηα ηελ πηζηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

 Δπηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαζώο θαη ησλ πξόζζεησλ 
πξνζόλησλ 

 Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

 Πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ:  

- Οη εκεξνκελίεο δηνξηζκνύ ή θαηάηαμεο – αλάιεςεο ππεξεζίαο, θαηεγνξία, 
θιάδνο ή εηδηθόηεηα πνπ ππεξεηνύλ, ηνπνζεηήζεηο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα 
ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη αλαξξσηηθέο άδεηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

- 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 (π.ρ. ππνρξέσζε 
παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ιόγσ 
παξακεζνξίνπ ή γηα άιινπο ιόγνπο). 

6. Η θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ κεηά ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζα γίλεηαη 
θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο θαη κπνξεί λα γίλεη θαη ηαρπδξνκηθώο επί 
απνδείμεη, ζηελ αλσηέξσ αλαγξαθόκελε δηεύζπλζε (παξ. 1), εληόο ηεο νξηδόκελεο 
πξνζεζκίαο, κε ηελ έλδεημε «Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ αξηζκ. 6806/23.02.2012 
αλαθνίλσζε ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο». (Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη από 
ηελ εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο κεηά 
ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ). 

7. Η ππεξεζία καο, ζα ελεκεξώζεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ππαιιήινπο γηα ηελ 
απνδνρή ή κε ησλ αηηήζεσλ ηνπο, κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

8. Κάζε θνξέαο, ζηνλ νπνίν απνζηέιιεηαη ε παξνύζα αλαθνίλσζε, νθείιεη λα ηελ 
θνηλνπνηήζεη ζε όιεο ηηο Τπεξεζίεο, Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ  Γηθαίνπ πνπ 
επνπηεύεη. 
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9. Η παξνύζα απνζηέιιεηαη ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη 
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ 
www.gspa.gr θαη ζα εηζαρζεί θαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο: 
www.kalamaria.gr. 

10. Η παξνύζα αλαθνίλσζε απνηειεί πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δελ 
είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ ππεξεζία. 

11. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην 
Γξαθείν Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, ζην ηειέθσλν 2313-314-
240, θα Μαξηάλλα Ρηδνπνύινπ.   

 
 

                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ 
 
 

                                                                          ΘΕΟΔΟΙΟ ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗ 
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