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ΤΜΗΜΑ:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΤΡΕΓΚΑ 

Βόλος 15 Απριλίου 2015 

Αριθ. Πρωτ.: 1326 

 

    ΠΡΟΣ :  

    Όπως πίνακας αποδεκτών 

    (με την παράκληση να κοινοποιηθεί  άμεσα στους  

    υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες) 

 

 ΚΟΙΝ :  

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής   

 Ανασυγκρότησης 

               Γεν. Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

               Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

              Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού  

              της Δημόσιας Διοίκησης 

              Βασ. Σοφίας 15 – 10674 Αθήνα 

              ( και ταυτόχρονη αποστολή μέσω ηλεκτρονικού 

                ταχυδρομείου e-mail για ενημέρωση της   

     ιστοσελίδας του δικτυακού τόπου : www.ydmed.gov.gr ) 

 

 

ΘΕΜΑ :  Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη ή 

μεταφορά θέσης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

υπαλλήλου Κατηγορίας Τ.Ε. και Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού στο Επιμελητήριο 

Μαγνησίας 

 

 Το Επιμελητήριο Μαγνησίας (Ε.Μ.) σύμφωνα με την από 16.03.2013 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του, το οποίο αποτελεί θεσμικά το ανώτατο όργανο διοίκησης του 

Επιμελητηρίου, βάσει του Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφάσισε την 

κάλυψη μιας (1) θέσης με μετάταξη ή μεταφορά θέσης, μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας 
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ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου Κατηγορίας Τ.Ε. και Κλάδου Διοικητικού – 

Λογιστικού από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική 

αίτηση στο Τμήμα Διοικητικού του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (ταχυδρομική Διεύθυνση : 

Δημητριάδος 176 – Βόλος - Τ.Κ. 38221, τηλ: 2421094700 αρμόδια κα. Ντρέγκα Αθανασία). 

 Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις : 

1. Των άρθρων 71, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ » (ΦΕΚ 26/Α), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του άρθρου 10 του Ν.3801/2009 « Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 

λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης » (ΦΕΚ 163/Α)  

3. Του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας 

του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα 

αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και 

Κοινωνικής ασφάλισης » (ΦΕΚ 180/Α). 

4. Της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» (ΦΕΚ 226/Α). 

5. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15.12.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 68 παρ.1 και 2 του Ν.4002/2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με 

γενικές ή ειδικές διατάξεις». 

6.  Το Π.Δ. 50/2001 « Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 

δημόσιου τομέα » (ΦΕΚ 39/Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 

με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α), Π.Δ.44/2005 (ΦΕΚ 63/Α) και Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 

115/Α). 

7. Την αριθ. 11/οικ.10203/19.03.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – 

διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ υπουργών επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 

33/2006, όπως ισχύει, 

8. Το  υπ’ αριθ. 2/23.03.2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Κοινού Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο 

το ανωτέρω ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Μ. και αποφάσισε τον καθορισμό ως 

πρόσθετων προσόντων για τον υπό μετάταξη ή μεταφορά θέσης υπάλληλο στο 

Επιμελητήριο Μαγνησίας της Κατηγορίας Τ.Ε. και Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού : α) 
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την προϋπηρεσία 5 (πέντε) τουλάχιστον ετών σε Οικονομικό Τμήμα ή Λογιστήριο 

Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. με εμπειρία σε θέματα Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 

και β) την γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  

 Η μετάταξη ή μεταφορά θέσης θα πραγματοποιηθεί ύστερα από γνώμη του αρμόδιου 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς 

τους. 

 Τα ανωτέρω προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του αρμόδιου 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε 

ενδιαφερόμενο. 

 Εν συνεχεία και αφού ο φορέας υποδοχής (Ε.Μ.) θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία 

λήψης απόφασης από το υπηρεσιακό συμβούλιο και πάντως πριν από την έκδοση της 

σχετικής απόφασης μετάταξης ή μεταφοράς θέσης, θα αποσταλεί στη Δ/νση 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης της ζητούμενης θέσης με 

μετάταξη ή μεταφορά θέσης από την Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 2, παρ. 1 

της υπ’ αριθ. 33/27.12.2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) «Αναστολή 

διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η 

οποία αποτελείται από τους Υπουργούς : α) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, β) Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011. 

 Η θέση που προτίθεται να καλύψει το Ε.Μ. με μετάταξη ή μεταφορά θέσης 

υπαλλήλου, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι : 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                              ΚΛΑΔΟΣ                                      ΘΕΣΗ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του 

κλάδου στον οποίο μετατάσσονται, όπως αυτά ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α), 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α), 

Π.Δ.44/2005 (ΦΕΚ 63/Α) και Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α). 

 Πέραν των ανωτέρω τυπικών προσόντων, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να 

έχουν τα εξής πρόσθετα προσόντα : 

1. Προϋπηρεσία 5 (πέντε) τουλάχιστον ετών σε Οικονομικό Τμήμα ή Λογιστήριο 

Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. με εμπειρία σε θέματα Μηχανογραφημένου 

Λογιστηρίου. 

2. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
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 Ειδικότερα τα κριτήρια ταξινόμησης της ξένης γλώσσας έχουν ως εξής : 

α. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

β. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

γ. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου, υπάλληλοι των Υπουργείων ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή 

Ν.Π.Δ.Δ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον 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 σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3801/2009.  

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Ε.Μ. από 20 

Απριλίου 2015 μέχρι και 6 Μαΐου 2015 με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα) 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 

για την πιστότητα του περιεχομένου του. 

 Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και όλων των πρόσθετων 

προσόντων. 

 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν : 

 α) 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, 

 β) ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους 

 πειθαρχική δίωξη. 

 Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού 

στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. 

 Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται 

καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν 

να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση 

εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη:  

« Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1326/15.04.2015 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου 

Μαγνησίας ». 

 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του 

ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 

αίτηση του υποψηφίου. 
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 Η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για την αποδοχή 

ή μη των αιτήσεών τους, μετά το πέρας της διαδικασίας. 

 Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την 

κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει. 

 Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι 

δεσμευτική για την υπηρεσία. 

 Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου 

(www.ydmed.gov.gr) και θα εισαχθεί και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας 

(www.c-magnesia.gr) . 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

Τμήμα Διοικητικού του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. (τηλ. επικοινωνίας 2421094700 αρμόδια 

κα. Ντρέγκα Αθανασία). 

 
        Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
       ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ν.Π.Δ.Δ. ) 

 
 

 
       Προς το  

       Επιμελητήριο Μαγνησίας 

       Δημητριάδος 176, Βόλος  

       Τ.Κ. 38221 

 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
 
 
Επώνυμο: ……………………………………………………….………….…………………….. 

Όνομα: …………………………………………………………….……….……………………… 

Όνομα Πατρός: …………………………………………...…….………….……………………. 

Α.Δ.Τ.: ………………………………………………….…………………….……………………. 

Διεύθυνση Κατοικίας: …………………………………………………….…………………….. 

Τηλ. Κατοικίας: …………………………………………………………….…………………….. 

Τηλ. Κινητό:……………………………………………………………………………………….. 

 

Θέμα : Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη ή μεταφορά θέσης υπαλλήλου 

Κατηγορίας Τ.Ε. και Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού στο  Επιμελητήριο 

Μαγνησίας (Ν.Π.Δ.Δ.) 

 

 Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, με βάση την 

αριθ. πρωτ. ……………………….. ανακοίνωσή σας, όπως εξετάσετε αίτημα μετάταξής μου ή 

μεταφοράς της θέσης μου από την Υπηρεσία :  

Κατηγορία :  …………………….…………………………………………………………………….. 

Κλάδο : ……………………………………………………………..………………………………….. 

Υπηρετώ ως υπάλληλος στ …………………………………..……………………………………… 

Διεύθυνση : ……………………………………………..……………………………………………… 

Τμήμα : ……………………………………………………………..…….……………………………. 

Κατηγορία : ………………………………………………………….….….………………………….. 

Κλάδος : ……………………………………………………………..………………………………… 

Διεύθυνση Εργασίας : ……………………………………………………………………………….. 

Τηλ. Εργασίας : …………………………………….…….………………………………….………… 

Φαξ Εργασίας : ………………………………………….……………………………………............ 
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Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά : 

 

1………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………………………. 

5………………………………………………………………………………………………………. 

6………………………………………………………………………………………………………. 

7………………………………………………………………………………………………………. 

8………………………………………………………………………………………………………. 

9………………………………………………………………………………………………………. 

10…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

       Ο/Η Αιτών/-ούσα 

 

 

                     ( Υπογραφή )  

ΑΔΑ: 7ΡΜΖ469ΗΛΝ-3ΣΙ


		2015-04-16T08:52:52+0300
	Athens




