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Αντίπαρος 08/12/2014 
Αρ.Πρωτ.    4837/2014 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Αποκεντρωµένες Διοικήσεις & 
Περιφέρειες της χώρας 
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα 
στους υπαλλήλους και στις 
κοινοποιούµενες υπηρεσίες 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Ενδιαφέροντος µετάταξης Υπαλλήλων    
 Σχετ : Οι εγκύκλιοι 39 (ΑΔΑ: 630ΤΝ-ΩΨΑ), 42 (Α∆Α: 76Α1Ν-2Ξ5), 

50 (Α∆Α: 66ΙΗΝ-Λ2Κ) του Υπουργείου Εσωτερικών 
 
Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την µετάταξη 
υπαλλήλων στο Δήµο Αντιπάρου µέσω του προγράµµατος της  Εθελοντικής  
Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας. 

 
Ο Δήµος Αντιπάρου ενδιαφέρεται να καλύψει συνολικά (10) δέκα θέσεις µέσω του  
προγράµµατος της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 
48 του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄174). 
 
Συγκεκριµένα οι θέσεις τις οποίες επιθυµεί να καλύψει είναι οι παρακάτω: 
 
Α/Α Κατηγορία – Κλάδος/Ειδικότητα Αριθµός 

θέσεων 

1 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 

   2 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

   3 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

4                   ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 3 

5   ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 

6 ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 

7 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 
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Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης 

στην οποία θα µεταταχθούν. 
 

Δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση έχει το προσωπικό που εργάζεται σε: 
- ΟΤΑ α' βαθµού (δηλ. Δήµους, Δηµοτικά Ιδρύµατα και τα ΝΠΔΔ αυτών, 
καθώς και οι Συνδέσµους Δήµων) 
- ΟΤΑ β' βαθµού 
- Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της Χώρας 
- στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) 
- στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) 
- στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) 
- στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων (Π.Ε.Δ.) 
- Διευκρινίζεται ότι για την µετάταξη υπαλλήλου µε πρόγραµµα της Εθελοντικής 
Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για 
το διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης (δηλ. για τους υπαλλήλους των Δήµων του 
Δηµάρχου του Δήµου στον οποίο εργάζονται). 

 
Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσµευτική για 

το Δήµο Α ν τ ι π ά ρ ο υ . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το Γραφείο Προσωπικού του Δήµου 
στα τηλέφωνα: 2284061570, 2284061753. 

 
Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται  η  παρούσα ανακοίνωση, παρακαλείται  

να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου που 
εποπτεύει. 

 
Επίσης θα αναρτηθεί και στην κεντρική σελίδα του Δήµου Αντιπάρου 
(www.antiparos.gr). 

                                                                                                            Με Τιµή 
 
                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
                                                                         

 
                                                                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ 

 


