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ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΠΑΙΔΕΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ ΥΜΑΤΩΝ
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ΠΕΡ. 'L. • ν . f1 '2 ιf α διατηρηθει μεχρι:
μ.ηρuiι.: "
υ,ιηνία:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ OIKON. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤιΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέσυ 37
Τ.Κ. - Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες:Ε, Κολοβού
Email : ekolovou@minedu,goV,gr
Τηλέφωνο: 210 344 3228
Faχ: 210 344 2365

ΠΡΟΣ: 1) Ενιαίους Διοικητικούς
Τομείς
2) Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις και
Ανεξάρτητα Τμήματα της Κ,Υ.
του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και ΘρησΚΕυμάτων
3) Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
4) Γενική ΓραμματείαΈρευνας και
Τεχνολογίας

2J ΠεQlφερε,ακέc Δ!νσεις •
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
6) Γενικά Αρχεία του Κράτους
Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ,)
7) Ίδρυμα Κρατικών ΥποτροΦιών
(Ι.Κ.Υ,)
8) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π,Ι.)
9)Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων
10) Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες: Αθηνών,
Θεσ/νίκης
Βέλλας lωαννίνων, Κρήτης

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εγγράφου

Σας κοινοποιούμε το αριθμ. πρωτ. 4598Α/21-04-2011 έγΥραΦο του Επιμελητηρίου Καβάλας με
θέμα «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου», για ενημέρωσή σας.

Ο προϊΠΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εσωτερική διανομή

- Δ/νση Διοικητικού

Τμήματα Α"Β' ,Γ,Δ' ,Ε"Στ'

http://www.minedu.gov.gr


ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ στηυ υπηρεσ(a της επιχεfρησής σας

Καβάλα 21.04.2011
Αριθ.Πρωτ. 4598Α

Συνημμένα: σελ.5

Προς: Όλα τα Υπουργεία -
Δ/νσεις Διοικητικού
Έδρες τους
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ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ : EffiMEAHTHPIO ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ .
ΕΧΟΥτας υπόψη την με Αριθ.πρωτ .

ΟΝΟΜΑ .

πΑΤΡΩΝνΜΟ .

ΚΛΑΔΟΣ :.....................•.........................

νΠΗΡΕΣΙΑ .

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ .

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ .

ΘΕΜΑ:
«Yπo~oλή δικαιολογητικών για μετάταξη
σύμφωνα με τα αρθ.71,73.& 74 του
ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν η

. ΣUμΠληρώθηKαναπό τις διατάξεις του αρθ.19'
του ν.380112009, του αρθ.6 του ν.3613/2007
και του αρθ.7 του ν.3755/2009»>

ΕΠΙΣΥΝΑ ΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΠΚΑ

1............................................................................•.............

2 : .

ανακοίνωση-πρόσκληση σας, σας καταθέτω
φακελσ με τα απαραίτητα δlκαιολογηTlκα και
παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημα της
μετάταξης μου από την Υπηρεσία
μου .

σε κενή οργανική θέση κλάδου

σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 71,73 &
74 του ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν
η συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του αρθ.
19 του ν. 3801/2009, του αρθ.6 του
ν.3613/2007 και του αρθ.7 του
ν.3755/2009).

3...... .. ./ 1 Ι 2011

4 .
. Ο/Η Απ .

5 : .

6 .

7. .

8 :.......... .

9 : .

1ο .



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ Α'ΠΑ
ΕΠΙΜΕΑΗΤΙΙΡΙΟ ΚΑΙΙΑΛΑΣ

Ταχ.Διν'τ/: Ομονοίας 51)
Ταχ,Κώδικας:653ΙΙ2 ,
Πληροφορίες: Σ. Μαυρομμάτη
, ΤΗΛ:2510 222212 (εσωτ.5)
FAX:2510 835946.
E-mail: info@chamberofkavala.gr

Καβάλα 4 Απριλίου 21)11
Αριθ.Πρωτ: 4598

ΠΡΟΣ: Όλα τα Υπουργεία - Δ1νσεις ΔΙοικητικού
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα
Σε όλες τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ)
(όπως πίνακας αποδεκτών) ,

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσής και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(γία ενη'μέρωση της σελίδας του δικτυακού
τόπου)

Θέμα: «Ανακοίνωση -Πρόσκληση για μετάταξηυπαλλήλόυ»

Το Επιμελητήριο Καβάλας, σύμφωνα με τηνυπ'αρ. 123/23.3.2011 (θέμα 90) απόφαση
της Δ.Ε , αποφάσισε την κάλυψη μιας (1) οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού, με ί.

μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΝΠΔ.Δ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και
υπάλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων
στο Χρήματιστήριο και c:rτIςοποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους
κεφαλαίου,

Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις'
διατάξεις του Ν. 1892/90, είναι εκτός Δημοσίου Τομέα και συνεπώς δέν εμπίπτουν στις
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν, 3613/2007. "

, Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοt να υποβάλλουν σχετική
αίτηση στο Επιμελητήριο Καβάλας (ταχ, Δ!νση: Ομονοίας 50 Καβάλα, ΤΚ 653ό2) . '

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71,73, και 74 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ΝΠΔ.Δ, που κυρι:δθηκε με το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ,Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 6 του Ν3613/2007 (ΦΕΚ 263/Τ.ΑΊ 23-11-2007) και του άρθρου ,19 του
N3801l20()9 (ΦΕΚ 163/ΑΊ4-9-2009), ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού
'Συμβουλίου του φορέα υποδοχής και την με αριθμ. Πρωτ. 4599/04.04.20} 1 βεβαίωση του
Οικονομικού τμήματος του Επιμελητηρίου Καβάλας που επισυνάπτεται.

Η θέση που θα καλυφθεί με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα
ανακοίνώση, έχει ως ακολούθως:

''ΚΑΤΗΙΌΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 'ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΤΕ' ΠΛBPOΦOPlΚHΣ 1
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να
κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον.οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά
ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α'), το π.Δ 44/2005 (ΨΕΚ 63 Α') και το ΠΔ 116/2006 (ΦΕΚ 115
Α').

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Επιμελητήριο Καβάλας, από 26/04/2011
έως 27/05/2011 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Αίτηση μετάταξης
. Θ .Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του

περιεχομένου του.
e ΕπιΚυρωμένα αντίγραφα.του τίτλου σπουδών
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταύτότητας
φ Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο. να φαίνεται ότι δεν τους 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 ορίσμένο χρονικό
διάστημα λόγω παραμεθόριου ή για άλλους λόγους)
Για τους υπαλλήλόυς που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα η
αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού θα γίνει αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία
μας. .
Ειδικότερα στην-περίπτωση μετάταξης βάσει του αρθ. 6 του 3613/07 α)υπαλλήλων
.κρατικών ΝΙΠΔ,θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού προσώπου
σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει και β) υπαλλήλων ΔΕΚΟ, θα πρέπει να .
προσκομιστεί βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν
είναι .εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του
μετοχικού της κεφαλαίου (σύμφωνα με την αρ.
Π1ΔΔ/Β/18.21/775/0ικ.34663/21 ..12.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
Α) Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.π.Δ.Δ.
σύμφωνα με τις διατάξεις τόυ άρθρου 71, παρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26/τ.Α'), Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι
υΠάλληλοι των Oργαvισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δικαστικοί υπάλληλο\, οι υπάλληλοι
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου ΥΠουργείων, Δημοσίων Υπηρεσιών ή
Ν.Π.Δ.δ και γενικώς οι υπάλληλοι1tου δεν υΠάγονται στονΥπαλληλικό Κώδικα. Επίσης
επισημαίνεται ότί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ163/τ.Α')
δεν εΠιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες πού άναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε έτη από. το διορισμό ή από
προηγούμενη μετάταξη.
Β) οι ..υπάλ?-,ηλοι ιδιωτικού δικαίου aqpiOΊOU. χρόνου κρατικών Νομικών Προσώπων
Ιδίωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις
οπόίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Γ) όσοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάΧ)βτον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από
προηγούμενη μετάταξη με αυτές τις διατάξεις ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις
διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη
υπαλλήλων (αρθ. 19 ν. 3801/2009).

2

Ι
ί

ί

Ιι



Η αίτηση υπόψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού
στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Προκειμένου για υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή κρατικών
Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον το νομικό
πρόσωπο Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του / της
υπαλλήλου. .. ..

Η κατάθεση των αΙτ/ίπων γίνεται εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η. αίτηση κάι τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και

ταχυδρομικώς επί αποδείξεί στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης
προθεσμίας.

Η επιλογή των υπάλλήλων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 71 παρ. 3 και
73, 74 του ν.. 3528/07 από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Οργανισμού, μετά από
συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων .

. .Η ανακοίνωση αυτή. θα. σταλεί. σε όλα τα Υπουργεία προκείμένου να την
κοινοποιήσουν. σε όλους τους υπαλλήλους που εποπτεύουν καθώς και στο Υπουργείο
Εσωτερικών Δημοσίας .Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προκειμένου να εισαχθεί στο δικ:ruαKό
τόπο του Υπουργείου (ww-W.gspa.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

. Επιμελητήριο Καβάλας τηλέφωνο εmκοινωνίας 2510 222212 καΣ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 5)

και κα Μ. Κιτσίκογλου (εσωτ. 3).

Ο Πρόεδρος

ΑΓΓΕΛΟΣΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ
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ωΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των παρακάτω Υπηρεσιών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν

άμεσα στους υπαλλήλους και τις εποπτευόμενες από αυτές υπηρεσί,sς, Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά

Ν.Π.Ι.Δ/ΔΕΚο.

1. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2. Υπουργείο Οικονομικών

3. Υπουργείο Εξωτερικών

4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

5. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και.Ανταγωνιστικότητας

6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

7. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

8. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

9. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

10. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικήζ Αλληλεγγύης.

11. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

.12. Υπουργείο Θ(lλασσίών Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

13. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

14. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ΑνθρωΠίνων Δικαιωμάτων

15. Υπούργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

16. Υπουργείο Εmκρατείας παρά τον Πρωθυπουργό
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