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Θέκα: Πξνθήξπμε - πξφζθιεζε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο  

πξντζηακέλσλ Τκεκάησλ ηνπ ΓΟΚΑΣ . 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Οξγαληζκνχ  Κνηλσληθνπνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Σεηείαο 
(Γ.Ο.Κ.Α.Σ.) Λεσλίδαο Τεξδήο 

Έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4369/27-2-2016 (ΦΔΚ 33 Α') φπσο ηζρχεη 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4483/31-7-2017 (ΦΔΚ 107 Α') φπσο ηζρχεη 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3584/28-6-2007 (ΦΔΚ 143 Α') φπσο ηζρχεη 

4. Τελ αξ. 59/2018 Απφθαζή κνπ πεξί ηνπνζέηεζεο  Αλαπιεξσηψλ Πξντζηακέλσλ 

Τκεκάησλ 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4484/1-8-2017 (ΦΔΚ 110 Α') φπσο ηζρχεη 

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ο.Δ.Υ. ηνπ ΓΟΚΑΣ Γήκνπ  Σεηείαο  (ΦΔΚ 2147/16-7-2012 η.β΄, πνπ 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ.1565/8-5-2018 η.β΄, πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. ΦΔΚ 5879/31-12-

2018 η.β΄) 

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Ο Υ Μ Δ 

1. Πξνθεξχζζνπκε, ηην πλήπωζη ηων κάηωθι θέζεων  Πποϊζηαμένων Σμημάηων  ηνπ  

Γεκνηηθνχ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθνπνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Σεηείαο (Γ.Ο.Κ.Α.Σ.) 

Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ  Γήκνπ  Σεηείαο : 

Α) Τκήκα Γηνίθεζεο –Οξγάλσζεο (Υπεξεζηψλ Πξνζσπηθνχ) 

Β) Τκήκα Υπεξεζηψλ Υπνζηήξημεο( Οηθνλνκηθήο – Τερληθήο  Υπεξεζίαο)   

Γ)Τκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο 

Γ) Τκήκα Παηδείαο, Πνιηηηζηηθψλ, Βηβιηνζεθψλ, Μνπζείσλ, Αζιεηηθψλ   Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

Πεξηβάιινληνο 

 

2. Γηθαίσκα ππνςεθηφηεηαο έρνπλ φινη νη ππάιιεινη  κε Βαζκφ Α΄, πνπ αλήθνπλ ζχκθσλα κε 

ηνλ ΟΔΥ νξγαληθά ζηνλ ΓΟΚΑΣ Γήκνπ Σεηείαο, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηεο πξνθήξπμεο:

Tασ. Γ/νζη : Μ. Μεξθνχξε 11 

Σ.Κ. :            72300                                            

ηηλ. :            28430 - 23775                                                      

fax. :             28430 - 24584                                                                                                               

e-mail :         depotas@otenet.gr    
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Α) για ηο Σμήμα Γιοίκηζηρ –Οπγάνωζηρ (Τπηπεζιών Πποζωπικού), έρνπλ νη κφληκνη θαη 

Ηδησηηθνχ δηθαίνπ Ανξίζηνπ Φξφλνπ ππάιιεινη πνπ αλήθνπλ ζηνπο Κιάδνπο  ΠΔ Γηνηθεηηθψλ, 

ελ ειιείςεη ΤΔ Γηνηθεηηθψλ, ελ ειιείςεη ΓΔ Γηνηθεηηθψλ 

Β)για ηο Σμήμα Τπηπεζιών Τποζηήπιξηρ( Οικονομικήρ – Σεσνικήρ  Τπηπεζίαρ) , έσοςν : 

- νη κφληκνη ππάιιεινη πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν : 

ΠΔ Οηθνλνκηθνχ, ελ ειιείςεη ΤΔ Λνγηζηψλ, ΤΔ Γηνηθεηηθνχ- Λνγηζηηθνχ ελ ειιείςεη ΓΔ 

Γηνηθεηηθψλ, θαζψο θαη 

 -νη Υπάιιεινη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Φξφλνπ πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν:  ΠΔ 

Οηθνλνκηθνχ, ελ ειιείςεη ΤΔ Λνγηζηψλ, ΤΔ Γηνηθεηηθνχ- Λνγηζηηθνχ , ΤΔ Γηνηθεηηθψλ ελ 

ειιείςεη ΓΔ Γηνηθεηηθψλ 

Γ) για ηο  Σμήμα  Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ και Αλληλεγγύηρ έσοςν : 

-νη κφληκνη ππάιιεινη πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν: 

ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ, ΠΔ Χπρνιφγσλ ελ ειιείςεη ΤΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ 

- θαη Ηδησηηθνχ δηθαίνπ Ανξίζηνπ Φξφλνπ ππάιιεινη πνπ αλήθνπλ ζηνπο Κιάδνπο: ΠΔ 

Κνηλσληνιφγσλ, ΠΔ Χπρνιφγσλ ελ ειιείςεη ΤΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ, ΤΔ Γηνηθεηηθψλ ελ 

ειιείςεη ΓΔ Γηνηθεηηθψλ 

Γ) για ηο Σμήμα Παιδείαρ, Πολιηιζηικών, Βιβλιοθηκών, Μοςζείων, Αθληηικών   

Γπαζηηπιοηήηων και Πεπιβάλλονηορ έσοςν  

Οη κφληκνη ππάιιεινη πνπ αλήθνπλ  ζηνλ θιάδν : 

-ΠΔ Νεπηαγσγψλ ελ ειιείςεη ΤΔ Βξεθνλεπηνθνκίαο, ΤΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ ελ ειιείςεη 

ΓΔ Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ -Παηδνθφκσλ 

-θαη Ηδησηηθνχ δηθαίνπ Ανξίζηνπ Φξφλνπ ππάιιεινη πνπ αλήθνπλ ζηνπο Κιάδνπο: 

ΠΔ Νεπηαγσγψλ, ελ ειιείςεη ΤΔ Βξεθνλεπηνθνκίαο, ΤΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ, ΤΔ 

Γηνηθεηηθψλ ελ ειιείςεη ΓΔ Γηνηθεηηθψλ, ΓΔ Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ - Παηδνθφκσλ 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηθαίσκα ππνςεθηφηεηαο έρνπλ: 
α)Μφληκν πξνζσπηθφ  κε βαζκφ Α' εθφζνλ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ ΠΔ,ΤΔ,ΓΔ, ή  έρνπλ αζθήζεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο θαζήθνληα 
πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο. 

 
 β)Πξνζσπηθφ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Φξφλνπ  κε βαζκφ Α΄  εθφζνλ αλήθνπλ ζηηο 

θαηεγνξίεο ΠΔ, ΤΔ, ΓΔ, ή  έρνπλ αζθήζεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο θαζήθνληα 
πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο. 

3.Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο ηφηε κπνξνχλ λα 

είλαη ππνςήθηνη κε ηνλ ακέζσο θαηψηεξν βαζκφ θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ νχηε νη αλσηέξσ, 

ηφηε ππάιιεινη κε ηνλ ακέζσο κεηά απφ απηφλ θαηψηεξν βαζκφ. 

α) Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ 

νξγαληθήο κνλάδαο, ππάιιεινο πνπ ηειεί ζε δηαζεζηκφηεηα ή αξγία ή έρεη θαηαδηθαζηεί 

ηειεζηδίθσο γηα ηα αλαθεξφκελα ζην αξ. 16 παξ. 1 ηνπ ΚΚΓΚΥ αδηθήκαηα ή ηνπ έρεη 

επηβιεζεί ηειεζίδηθα πεηζαξρηθή πνηλή αλψηεξε ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ηεζζάξσλ (4) 

κελψλ γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ παξάπησκα κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο θαηά ην άξζξν 145 ηνπ 

Υπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο ηζρχεη. 

β)Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο ππάιιεινο πνπ απνρσξεί απηνδηθαίσο εληφο ελφο (1) 

έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ. 

γ) Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο ππάιιεινο ν νπνίνο σο αμηνινγεηήο θαη' αξ. 15 ηνπ λ. 

4369/2016 δελ έρεη εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε αμηνιφγεζεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ. 

4.Ζ παξνχζα δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΑΣΔΠ. Ζ πξνθήξπμε 

θνηλνπνηείηαη ζε θάζε ππάιιειν πνπ αλήθεη νξγαληθά ζηνλ ΓΟΚΑΣ Γήκνπ Σεηείαο κε 
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θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

5.Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη 

απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη επέρεη ζέζε 

ππεχζπλεο δήισζεο. 

6.Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ππνβάιινληαη ζηελ Αλαπιεξψηξηα 

Πξντζηακέλε ηνπ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο- Οξγάλσζεο Υπεξεζηψλ Πξνζσπηθνχ, κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εξγάζηκσλ πνπ αξρίδεη ηελ  18 Φεβποςαπίος 2019. Ζ 

αίηεζε ππνςεθηφηεηαο κε ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κπνξεί λα ππνβιεζνχλ θαη κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ ΓΟΚΑΣ 

               Λεσλίδαο Τεξδήο  
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