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                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ  (Ίδρυµα  Ντάελ) 
 
 

  
 1. Το  ∆ηµοτικό  Γηροκοµείο  Βαθέος  ∆ήµου  Σάµου  (Ίδρυµα  Ντάελ) , που  
εδρεύει  στη  Σάµο  Σάµου , προτίθεται  να  προβεί  στην  κάλυψη  πέντε  (5)  
οργανικών  θέσεων  προσωπικού  µε  µετάταξη  υπαλλήλων  από  Υπουργεία  ή  
άλλες  ∆ηµόσιες  Υπηρεσίες , ΟΤΑ  και  ΝΠ∆∆. Για  το  λόγο  αυτό  καλεί  τους  
ενδιαφεροµένους  υπαλλήλους  να  υποβάλουν  σχετική  αίτηση  στο  :  ∆ηµοτικό  
Γηροκοµείο  Βαθέος  (Ίδρυµα  Ντάελ)  ∆νση : οδός  Εµµαν. Σοφούλη    83100  
Σάµος. 
 2. Οι  µετατάξεις  θα  γίνουν  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  74  
και  79  του  Ν. 3584/2007 , τις  διατάξεις  του  άρθρου  68  του  Ν. 4002/2011  
καθώς  και των  άρθρων  3  και  35  του  Ν. 4024/2011 , ύστερα  από  γνώµη  του  
αρµοδίου  Υπηρεσιακού  Συµβουλίου  και  κατόπιν  συνεκτίµησης  των  τυπικών  
και  ουσιαστικών  προσόντων  των  υποψηφίων , τις  προϋπηρεσίας , τις  εµπειρίας  
καθώς  και  τις  εν  γένει  προσωπικότητάς  τις. Τα  προσόντα  µπορεί  να  
διαπιστωθούν , κατά  την  κρίση  Υπηρεσιακού  Συµβουλίου  και  µετά  από  
προσωπική  παράσταση  και  συζήτηση  µε  κάθε  ενδιαφερόµενο. 
              Εν  συνεχεία  και  αφού  θα  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  λήψης  
γνωµοδότησης  υπηρεσιακού  συµβουλίου  και  πάντως  πριν  την  έκδοση  τις  
σχετικής  απόφασης  µετάταξης , θα  αποσταλεί  στη  ∆νση  Προσλήψεων  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
       NOΜΟΣ  ΣΑΜΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΑΘΕΟΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΣΑΜΟΥ 
         (Ίδρυµα  Ντάελ) 
                 * * * 
∆νση    :  Πλατεία Αγ.Σπυρίδωνα 
               83100   Σάµος                                      
Πληρ.   :  Κων. Ανδρειωτάκης 
Τηλ.     :  2273350121                                      
Φαξ      :  2273350153       
 

Σάµος      09  Ιουλίου  2012  

Αριθ. Πρωτ.    139          

 

Προς  :  Ως  πίνακας  αποδεκτών 
            (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί 
             άµεσα στους υπαλλήλους και στις 
             εποπτευόµενες υπηρεσίες & ΝΠ∆∆) 
 
           
Κοιν   :  ΥΠΕΣ 
            ∆νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
            Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ 
            Σταδίου  27 
            10183  Αθήνα 
            (και ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστο- 
             λή για ενηµέρωση της σελίδας του 
             διαδικτυακού τόπου  www.gspa.gr)  
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Προσωπικού  του  Υπουργείου  ∆ιοικητικής  Μεταρρύθµισης  &  Ηλεκτρονικής  
∆ιακυβέρνησης , αίτηµα  για  έγκριση  τις  κάλυψης  των  ζητούµενων  θέσεων  µε  
µετάταξη  από  την  Τετραµελή  Επιτροπή  τις  ΠΥΣ  33/06 , σύµφωνα  µε  το  
άρθρο  68  του  Ν. 4002/2011. 
  3. Σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  τις  παρ. 5  του  άρθρου  35  του  Ν. 
4024/2011  εάν  δεν  υπάρχουν  κενές  οργανικές  θέσεις  στον  ΟΕΥ  η  µετάταξη  
θα  γίνει  µε  ταυτόχρονη  µεταφορά  τις  θέσης  που  κατέχει  ο  µετατασσόµενες. 
              Οι  θέσεις  τις  οποίες  προτίθεται  το  ∆ηµοτικό  Γηροκοµείο  Βαθέος  να  
καλύψει  µε  µετάταξη  υπαλλήλων , σύµφωνα  µε  την  παρούσα  ανακοίνωση , 
είναι  οι  παρακάτω : 
 
ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ 

ΤΕ 17 ∆ιοικητικού – Λογιστικού 1 Σε κενή οργανική θέση 

∆Ε  7 Βοηθών νοσοκόµων 1 Με µεταφορά θέσης 

ΥΕ 14 Βοηθών µαγείρων 1 Με µεταφορά θέσης 

ΥΕ 16 Καθαριστριών 2 Με µεταφορά θέσης 

 
        Οι  ενδιαφερόµενοι  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  εµπειρία  και  εξειδίκευση  

σε  θέµατα  σχετικά  µε  την  ειδικότητά  τους. 
 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  κ.λ.π). 
 5. Οι  ενδιαφερόµενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  στο  ∆ηµοτικό  Γηροκοµείο  
Βαθέος  από  01.08.2012  έως  και  30.09.2012  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά : 
            α) Αίτηση  υποψηφιότητας  για  µετάταξη  (υπόδειγµα  επισυνάπτεται  στην  
παρούσα).     
            β) Αναλυτικό  βιογραφικό  σηµείωµα  µε  υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου 8  
του  Ν. 1599/86  για  την  πιστότητα  του  περιεχοµένου. 
            γ) Επικυρωµένα  φωτοαντίγραφα  τίτλου  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 , κατηγορία , 
κλάδος  ή  ειδικότητα  που  υπηρετούν , τοποθετήσεις  σε  επιµέρους  τµήµατα  της  
υπηρεσίας  τους , εκθέσεις  αξιολόγησης  και  αναρρωτικές  άδειες  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  
παραµεθορίου  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  καθώς  και  ταχυδροµικώς  µε  
απόδειξη  στο  ανωτέρω  αναγραφόµενο  τµήµα  εντός  της  οριζόµενης  προθεσµίας , 
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µε  την  ένδειξη  «Αίτηση  συµµετοχής  στην  αριθ. 139/09.07.2012      
ανακοίνωση  του  ∆ηµοτικού  Γηροκοµείου  Βαθέος  Σάµου  (Ίδρυµα  Ντάελ)». 
(Το  εµπρόθεσµο  των  αιτήσεων  κρίνεται  από  την  ηµεροµηνία  της  σφραγίδας  
του  ταχυδροµείου  επί  του  φακέλου , ο  οποίος  µετά  την  αποσφράγισή  του  
επισυνάπτεται  στην  αίτηση  του  υποψηφίου). 
 8. Η  υπηρεσία  µας  θα  ενηµερώσει  τους  ενδιαφεροµένους  υπαλλήλους  
για  την  αποδοχή  ή  µη  των  αιτήσεών  τους , µετά  το  πέρας  της  διαδικασίας.      
 9. Κάθε  φορέας  στον  οποίο  αποστέλλεται  η  παρούσα  ανακοίνωση  
παρακαλείται  να  την  κοινοποιήσει  σε  όλες  τις  Υπηρεσίες  και  ΝΠ∆∆  που  
εποπτεύει. 
        10. Η  παρούσα  αποστέλλεται  στο  Υπουργείο  ∆ιοικητικής  Μεταρρύθµισης  
και  Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης  προκειµένου  να αναρτηθεί  στο  δικτυακό  τόπο  
του  www.gspa.gr  και  θα  αναρτηθεί  και  στο  δικτυακό  τόπο  του  ∆ήµου  Σάµου  
στην  διεύθυνση   www.samos.gov.gr.  
        11. Η  παρούσα  ανακοίνωση  αποτελεί  πρόσκληση  εκδήλωσης  
ενδιαφέροντος  και  δεν  είναι  δεσµευτική  για  την  υπηρεσία. 
        12. Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  
απευθύνονται  στο  τηλέφωνο  2273350121  (πληρ. Κ. Ανδρειωτάκης). 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένο  υπόδειγµα  αίτησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο  Πρόεδρος 

 
 

 Στυλιανός  ∆. Θάνος  
∆ήµαρχος  Σάµου 

 

ΑΔΑ: Β41Λ4691Η9-Τ7Θ



 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

Α.  Όλα  τα Υπουργεία – ∆ιευθύνσεις  ∆ιοικητικού 
     (µε  την  παράκληση  να  κοινοποιηθεί  άµεσα  η  παρούσα  σε  όλες  τις 
       Εποπτευόµενες  από  αυτά  υπηρεσίας  και  ΝΠ∆∆) 
 

α/α Υπουργείο Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
1 Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίµων Αχαρνών 2  , 10438 Αθήνα 

2 Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Πειραιώς 40  , 18540  Αθήνα 

3 ∆ικαιοσύνης , ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων  
∆ικαιωµάτων 

Μεσογείων  96   ,  11527  Αθήνα 

4 Εθνικής  Άµυνας Μεσογείων  151 , 15500  Χολαργός 

5 Παιδείας , ∆ια Βίου Μάθησης & 
Θρησκευµάτων 

Α.Παπανδρέου  37  ,              
15180 Μαρούσι 

6 Εξωτερικών Ακαδηµίας 5  ,  Στοά  ∆αβάκη  ,  
10671  Αθήνα 

7 ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

Βασ. Σοφίας  15  ,  10674  Αθήνα 

8 Εσωτερικών Σταδίου  27  ,  10183  Αθήνα 

9 Υποδοµών , Μεταφορών & ∆ικτύων Αναστάσεως  2  ,  15561  Παπάγου 

10 Οικονοµίας & Ναυτιλίας Νίκης  5 – 7 , 10563  Αθήνα 

11 Οικονοµίας & Οικονοµικών Νίκης  5 – 7 , 10563  Αθήνα 

12 Περιβάλλοντος , Ενέργειας & 
Κλιµατικής Αλλαγής 

Αµαλιάδος  17  ,  11523  Αθήνα 

13 Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριστοτέλους 19  ,  10433 Αθήνα 

14 Προστασίας του πολίτη Κανελλοπούλου 4 , 10177 Αθήνα 

15 Πολιτισµού & Τουρισµού Μπουµπουλίνας 20 – 22  ,      
10682 Αθήνα 

16 Περιφερειακής Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας 

Λ.Μεσογείων 119  ,  10192 Αθήνα 

17 Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ Ζαλοκώστα  10  ,  10671  Αθήνα 

18 Θαλασσίων Υποθέσεων , Νήσων & 
Αλιείας 

Ακτή Βασιλειάδη ,  18510 Πειραιάς 

 
 
 

Β.  Όλες  τις  Περιφέρειας – ∆ιευθύνσεις  ∆ιοικητικού 
     (µε  την  παράκληση  να  κοινοποιηθεί  άµεσα  η  παρούσα  σε  όλες  τις 
       Εποπτευόµενες  από  αυτά  υπηρεσίας  και  ΝΠ∆∆) 
 

α/α Περιφέρεια Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
1 Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης Γ.  Κακουλίδου   1 ,                   

69100 Κοµητηνή 

2 Κεντρικής  Μακεδονίας Καθ. Ρωσσίδη  11 ,                
54008 Θεσσαλονίκη 

3 ∆υτικής  Μακεδονίας Περιοχή  ΖΕΠ  ,  50100  Κοζάνη 

4 Ηπείρου Β. Ηπείρου  20  ,  45445 Ιωάννινα 

5 Θεσσαλίας Σωκράτους  111  ,  41336  Λάρισα 
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6 Ιονίων  Νήσων Π.Ανάκτορα  49  ,  49100  Κέρκυρα 

7 ∆υτικής  Ελλάδας Ν.Ε.Ο  Πατρών , Αθηνών  69 – 71 , 
26442  Πάτρα 

8 Στερεάς  Ελλάδας Υψηλάντη  1  ,  35100  Λαµία 

9 Αττικής Κατεχάκη  56  ,  11525  Αθήνα 

10 Πελοποννήσου Τέρµα Ερυθρού Σταυρού ,     
22100 Τρίπολη 

11 Βορείου  Αιγαίου Π. Κουντουριώτου  77 ,          
81100  Μυτιλήνη 

12 Νοτίου  Αιγαίου Ακτή Παπάγου , 84100 Ερµούπολη 

13 Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη ,                
71202 Ηράκλειο  Κρήτης 

 

Γ.  Αποκεντρωµένες  ∆ιοικήσεις 
     (µε  την  παράκληση  να  κοινοποιηθεί  άµεσα  η  παρούσα  σε  όλες  τις 
       Εποπτευόµενες  από  αυτά  υπηρεσίας  και  ΝΠ∆∆) 

 

α/α Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση Ταχυδροµική  ∆ιεύθυνση 
1 Αττικής Κατεχάκη  56   6ος  όροφος ,  

11525  Αθήνα 

2 Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδος Σωκράτους  111  , 41336  Λάρισα 

3 Ηπείρου – ∆υτικής  Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20  ,  45445  Ιωάννινα 

4 Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος και 
Ιονίου 

Ν.Ε.Ο  Πατρών , Αθηνών  69 – 71  , 
26442  Πάτρα 

5 Αιγαίου Νικήτα  6 – 8  ,  Πειραιάς 

6 Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη ,                
71202  Ηράκλειο  Κρήτης 

7 Μακεδονίας – Θράκης Καθ. Ρωσσίδη  11 ,                 
54008  Θεσσαλονίκη 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ  

(Ίδρυµα  Ντάελ) 
 
 
                                            Προς :  ∆ηµοτικό  Γηροκοµείο  Βαθέος 
                                                        Εµµαν. Σοφούλη    
                                                        83100  Σάµος 
 
 
    Α Ι Τ Η Σ Η 
 
Επώνυµο           : ……………………………………………………………….. 
Όνοµα               : ……………………………………………………………….. 
Όνοµα πατρός   : ……………………………………………………………….. 
Α.∆.Τ                 : ……………………………………………………………….. 
∆νση κατοικίας : ……………………………………………………………….. 
Τηλ. κατοικίας  : ……………………………………………………………….. 
Τηλ. κινητό       : ……………………………………………………………….. 
 
 
Θέµα :  Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη – µεταφορά θέσης στο  
            ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Βαθέος Σάµου 
 
 Σας  καταθέτω  φάκελο  µε  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  και  παρακαλώ , 
µε  βάση  την  αριθ. πρωτ. …………. ανακοίνωσή  σας  όπως  εξετάσετε  αίτηµα  
µετάταξής  µου  από  την  Υπηρεσία  µου  σε : 
 
Κατηγορία  :   ………………….    Κλάδο :  ………………………………………………. 
Υπηρετώ  ως  υπάλληλος  στ……………………………………………………………….. 
∆νση :  ………………………………………………., Τµήµα : ……………………………. 
Κατηγορία : …………………….    Κλάδο :  ………………………………………………. 
∆νση  Εργασίας : …………………………………………………………………………….. 
Τηλ. εργασίας  :  …………………………………………….. 
Fax  εργασίας  :  …………………………………………….. 
 
Επισυναπτόµενα δικαιολογητικά : 
 
1. ……………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………. 
6. ……………………………………………………………. 
7. ……………………………………………………………. 
 
                                                      Ηµεροµηνία   ……….…………………….2012 
                                                                        Ο / Η  αιτ…. 
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