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1. Ο ∆ήµος ∆ιστόµου- Αράχωβας- Αντίκυρας που εδρεύει στο ∆ίστοµο, 
προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δύο (2) οργανικών θέσεων 
προσωπικού µε µετάταξη υπαλλήλων από άλλους ΟΤΑ,  Υπουργεία ή 
άλλες ∆ηµόσιες υπηρεσίες και ΝΠ∆∆. Για το λόγο αυτό καλεί τους 
ενδιαφερόµενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τµήµα 
Προσωπικού του ∆ήµου ,  Ταχ. ∆/νση : 10ης Ιουνίου 28, 32005 ∆ίστοµο 
Βοιωτίας. 

2. Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρθρων 74 και 79 
του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007), τις διατάξεις του άρθρου 58 
του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ138/6-6-2011 τεύχος Α), «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» σε συνδυασµό µε το άρθρο 35 παρ. 
5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α) , «Συνταξιοδοτικές 
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο- βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής 2012-12015) χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην 
υπηρεσία, τον κλάδο ή το φορέα που µετατάσσεται ή µετατίθεται, µε 
ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος και ύστερα από 
γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, κατόπιν συνεκτίµησης 
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων,της 
προϋπηρεσίας, της εµπειρίας καθώς και την εν γένει προσωπικότητάς 
τους. Τα προσόντα  µπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του 
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Υπηρεσιακού Συµβουλίου, και µετά από προσωπική παράσταση και 
συζήτηση µε κάθε ενδιαφερόµενο. 
3. Οι οργανικές θέσεις τις οποίες προτίθεται να καλύψει ο ∆ήµος µε 
µετάταξη υπαλλήλων, σύµφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση είναι οι 
κατωτέρω : 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 
1 ΠΕ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 
2 ∆Ε- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
1 

 
4. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι ΟΤΑ 
Α και Β βαθµού, Υπουργείων ή άλλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή ΝΠ∆∆, οι 
οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυµα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη  
( π.χ. µετάταξη σε παραµεθόριο περιοχή µε υποχρεωτική παραµονή κτλ). 
5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Τµήµα 
Προσωπικού του ∆ήµου ∆ιστόµου-Αράχωβας- Αντίκυρας από 27/3/2012 
έως  29/5/2012 τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
α. Αίτηση υποψηφιότητας  για µετάταξη (υπόδειγµα της αίτησης 
επισυνάπτεται στην παρούσα) 
β. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του 
Ν. 1599/86 για την πιστότητα του περιεχοµένου του. 
γ. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και των 
πρόσθετων προσόντων. 
δ.  Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. 
ε.  Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών από το οποίο να προκύπτουν : 
-  Οι ηµεροµηνίες διορισµού- ανάληψης υπηρεσίας, η κατηγορία, ο 
κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, οι τοποθετήσεις σε επι µέρους 
τµήµατα της υπηρεσίας τους, οι εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές 
άδειες της τελευταίας πενταετίας. 
- Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους 
πειθαρχική δίωξη, καθώς  και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε 
κώλυµα µετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση 
παραµονής στην υπηρεσία για ορισµένο χρονικό διάστηµα λόγω 
παραµεθόριου ή για άλλους λόγους). 
6.   Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην                    
Υπηρεσία   ∆ιοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι. 
7.    Η κατάθεση των αιτήσεων µετά των απαιτούµενων δικαιολογητικών , 
θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µπορεί να γίνει  και 
ταχυδροµικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση, 
εντός της οριζόµενης προθεσµίας µε την ένδειξη «Αίτηση συµµετοχής 
σύµφωνα µε την αριθ 2499/2012 ανακοίνωση του ∆ήµου ∆ιστόµου- 
Αράχωβας- Αντίκυρας» (Το  εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία 
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της σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγιση 
του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου). 
8.  Η υπηρεσία µας θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους για την 
αποδοχή ή µη των αιτήσεών τους , µετά το πέρας της διαδικασίας. 
9.  Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την  
κοινοποιήσει σε όλες τις υπηρεσίες, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που 
εποπτεύει. 
10. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτριονικής ∆ιακυβέρνησης προκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του 
www.gspa.gr και θα εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου ∆ιστόµου –Αράχωβας- 
Αντίκυρας www.daa.gov.gr  
11. H παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν 
είναι   δεσµευτική για την υπηρεσία. 
12. Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 
Τµήµα Προσωπικού του ∆ήµου ∆ιστόµου-Αράχωβας- Αντίκυρας στο τηλ. 
2267350105, κα  Μπούρα.- 

                           
 
 

        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
     ∆ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 
 

 
          ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΡΑΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ : 
1. Υπουργείο Εσωτερικών 
2.  Περιφέρεια Αττικής 
3. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
4. Περιφέρεια ∆υτικής  Μακεδονίας  
5. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
6. Περιφέρεια Ηπείρου 
7. Περιφέρεια Θεσσαλίας 
8. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
9. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
10. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
11. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
12. Περιφέρεια Πελοποννήσου 
13. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
14. Περιφέρεια Κρήτης 
15. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου 
16. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 
17. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτικής  Μακεδονίας 
18. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος 
19. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης 
20. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου – ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου 
21. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης 
22. Ολοι οι ∆ήµοι της Ελλάδας.   
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