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Θέμα:
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Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ»
ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.), Ν.Π.Γ.Γ. επνπηεπφκελν απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, πνπ εδξεχεη ζηελ
Αζήλα, Νίθεο 4, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. Α2/26/2014 Απφθαζε ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ
αλαγθψλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Ηπείξνπ ηνπ ΣΔΔ, κε έδξα ηελ πφιε ησλ
Ισαλλίλσλ, κε απόζπαζη ενόρ (1) ςπαλλήλος ΓΔ κλάδος Γιοικηηικών
Γπαμμαηέων και μεηάηαξη ενόρ (1) ςπαλλήλος ΠΔ κλάδος Γιοικηηικού
Οικονομικού και ενόρ (1) ςπαλλήλος ΠΔ κλάδος Μησανικών απφ
Τπνπξγεία, Ν.Π.Π.Γ., άιιεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Ο.Σ.Α. A’ θαη Β’ βαζκνχ, θαζψο
θαη ππαιιήισλ Κξαηηθψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ΓΔΚΟ, κε
εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην θαη ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην θαηέρεη ηελ
πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, σο εμήο:
Α. Η απφζπαζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3528/2007 «Κύξωζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Δεκνζίωλ
Πνιηηηθώλ
Δηνηθεηηθώλ
Τπαιιήιωλ
θαη
Τπαιιήιωλ
Ν.Π.Δ.Δ.»
(ΦΔΚ
26/η.Α΄/09.02.2007),
 ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3584/2007 «Κύξωζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο
Δεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήιωλ» (ΦΔΚ 143/η.Α΄/28.06.2007), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν.4257/2014 (ΦΔΚ 93/η.Α΄/14.04.2014),
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ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07.06.2010),
ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Π.Γ. 410/1988 «Κωδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηωλ
δηαηάμεωλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πνπ αθνξνύλ ην πξνζωπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ηνπ Δεκνζίνπ, ηωλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηωλ
ινηπώλ Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ» (ΦΔΚ 191/η.Α΄/30.08.1988),





ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/η.Α΄/27.10.2011), φπσο
ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ κε απηέο ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ
ελάηνπ ηνπ Ν.4057/2012 «Πεηζαξρηθό Δίθαην Δεκνζίωλ Πνιηηηθώλ Δηνηθεηηθώλ
Τπαιιήιωλ θαη Τπαιιήιωλ Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ» (ΦΔΚ
54/η.Α΄/14.03.2012) θαη
ηεο
παξ.
16
ηνπ
άξζξνπ
έλαηνπ
ηνπ
Ν.4057/2012
(ΦΔΚ
54/η.Α΄/14.03.2012).

Απαγνξεχεηαη ε απφζπαζε ππαιιήινπ πξηλ παξέιζεη δηεηία απφ ην δηνξηζκφ ηνπ,
θαζψο θαη ε απφζπαζε ππαιιήινπ πνπ έρεη εθιεγεί σο πξντζηάκελνο νξγαληθήο
κνλάδαο.
Η ζέζε, ε νπνία ζα θαιπθζεί κε απφζπαζε είλαη ε θαησηέξσ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΓΟ
ΘΔΗ
ΓΔ

Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ

1

Β. Η κεηάηαμε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
 ησλ άξζξσλ 71, 73 θαη 74 ηνπ Ν.3528/2007 «Κύξωζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο
Δεκνζίωλ Πνιηηηθώλ Δηνηθεηηθώλ Τπαιιήιωλ θαη Τπαιιήιωλ Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΔΚ
26/η.Α΄/09.02.2007), φπσο ηζρχνπλ,
 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3613/2007 «Ρπζκίζεηο ζεκάηωλ Αλεμάξηεηωλ Αξρώλ, Γεληθνύ
Επηζεωξεηή Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, ώκαηνο Επηζεωξεηώλ Ειεγθηώλ Δεκόζηαο
Δηνίθεζεο θαη ινηπώλ δεηεκάηωλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ» (ΦΔΚ










263/η.Α΄/23.11.2007),
ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.3801/2009 «Ρπζκίζεηο ζεκάηωλ πξνζωπηθνύ κε ζύκβαζε
εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλωζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 163/η.Α΄/04.09.2009),
ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07.06.2010)
ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3979/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 138/η.Α΄/16.06.2011),
ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4002/2011 «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο
ηνπ Δεκνζίνπ − Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε −
Θέκαηα αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείωλ Οηθνλνκηθώλ, Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θαη
Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο» (ΦΔΚ 180/η.Α΄/22.08.2011),
ηνπ άξζξνπ 35, παξ. 5 ηνπ Ν.4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην-βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ
πιαηζίνπ
δεκνζηνλνκηθήο
ζηξαηεγηθήο
2012-2015»
(ΦΔΚ

226/η.Α΄/27.10.2011),
ηνπ άξζξνπ 28, παξ. 6 ηνπ Ν.4305/2014 «Αλνηθηή δηάζεζε θαη πεξαηηέξω ρξήζε
εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.
3448/2006 (Α΄ 57), πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2013/37/ΕΕ ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, πεξαηηέξω ελίζρπζε
ηεο δηαθάλεηαο, ξπζκίζεηο ζεκάηωλ Εηζαγωγηθνύ Δηαγωληζκνύ Ε..Δ.Δ.Α. θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 237/η.Α΄/31.10.2014).

Η κεηάηαμε ζα γίλεη κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν
κεηαηαζζφκελνο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Κνηλνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Ν.
Αηηηθήο γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ ΣΔΔ θαη ΟΑΠ, θαηφπηλ ζπλεθηίκεζεο ησλ
ηππηθψλ & νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ηεο πξνυπεξεζίαο, ηεο
εκπεηξίαο θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηάο ηνπο (πνπ κπνξεί λα
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δηαπηζησζνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Κνηλνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, θαη κεηά
απφ πξνζσπηθή παξάζηαζε θαη ζπδήηεζε κε θάζε ελδηαθεξφκελν).
Δλ ζπλερεία θαη αθνχ ν θνξέαο ππνδνρήο ζα έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία
ιήςεο απφθαζεο απφ ην Κνηλφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην θαη πάλησο πξηλ απφ ηελ
έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κεηάηαμεο, ζα απνζηαιεί ζηε Γηεχζπλζε
Πξνζιήςεσλ Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο αίηεκα γηα ηελ έγθξηζε ηεο πιήξσζεο ησλ δεηνχκελσλ ζέζεσλ
κε κεηάηαμε απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππ’ αξηζ. 33/2006
Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΠΤ), σο ηζρχεη θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
68 ηνπ Ν.4002/2011 (ΦΔΚ 180/η.Α΄/22.8.2011).
Οη ππάιιεινη πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη:
α. πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ή απφ πξνεγνχκελε
κεηάηαμε κε απηέο ηηο δηαηάμεηο ή άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο, κε εμαίξεζε ηηο
δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε κεηάηαμε ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο ή ακνηβαία
κεηάηαμε ππαιιήισλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 3801/2009,
β. δηεηή δνθηκαζηηθή ππεξεζία θαη θάζε άιιν ρξνληθφ πεξηνξηζκφ πνπ πξνθχπηεη
απφ εηδηθή δηάηαμε, εθφζνλ ε κεηάηαμε δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 246 ηνπ Ν.3852/2010 θαη 58 ηνπ Ν.3979/2011.
Οη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ
θιάδνπ, ζηνλ νπνίν κεηαηάζζνληαη, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 50/2001
(ΦΔΚ 39Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηα ΠΓ
347/2003 (ΦΔΚ315 Α'), ΠΓ 44/2005 (ΦΔΚ 63 Α') θαη ΠΓ 116/2006 (ΦΔΚ115 Α').
Οη ζέζεηο, νη νπνίεο ζα θαιπθζνχλ κε κεηάηαμε είλαη νη θαησηέξσ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΓΟ

ΘΔΗ

ΠΔ

Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ

1

ΠΔ

Μεραληθψλ

1

Γ. Γηθαίσκα ππνβνιήο αηηήζεσλ έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ Τπνπξγείσλ, Ν.Π.Π.Γ., άιισλ
Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ. ηελ πεξίπησζε κεηάηαμεο
κπνξνχλ, επίζεο, λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ππάιιεινη Κξαηηθψλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ΓΔΚΟ, κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην θαη
ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ.
Η δαπάλε γηα ηε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζα θαιπθζεί απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, ην νπνίν έρεη ηδίνπο
πφξνπο, δελ επηδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αιιά νη ιεηηνπξγηθέο θαη
ελ γέλεη δαπάλεο ηνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ην ίδην.
Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη λα ππνβάινπλ ζηε Γηεχζπλζε
Γηνηθεηηθνχ ηνπ Σ.Δ.Δ., Σαρ. Γ/λζε: Νίθεο 4, 105 63 Αζήλα, ζην Σκήκα
Γξακκαηείαο ηνπ ΣΔΔ (Πξσηφθνιιν) απφ 12.05.2015 έσο θαη 08.06.2015,
αίηεζε απφζπαζεο/κεηάηαμεο ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα πνπ ζα
ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
-

Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Ν.1599/86 γηα ηελ πηζηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.
Φσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαζψο θαη ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ.
Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
Πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ:
α) νη εκεξνκελίεο δηνξηζκνχ- αλάιεςεο ππεξεζίαο, θαηεγνξία, θιάδνο ή
εηδηθφηεηα πνπ ππεξεηνχλ, ηνπνζεηήζεηο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο
ππεξεζίαο ηνπο, εθζέζεηο αμηνιφγεζεο θαη αλαξξσηηθέο άδεηεο ηειεπηαίαο
πεληαεηίαο,
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β) φηη δελ έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή θαη δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο
πεηζαξρηθή δίσμε, θαζψο θαη φηη ν ππάιιεινο δελ έρεη νπνηνδήπνηε
θψιπκα κεηάηαμεο απφ άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε (π.ρ. ππνρξέσζε
παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ
παξακεζνξίνπ ή γηα άιινπο ιφγνπο).
Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε κεηάηαμεο:
Γηα ηνπο ππνςήθηνπο ππαιιήινπο : α) θξαηηθψλ ΝΠΙΓ πξέπεη λα
πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζρεηηθά κε ην λνκηθφ
θαζεζηψο πνπ ην δηέπεη, θαη β) ησλ ΓΔΚΟ πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε
απφ ηελ νηθεία ππεξεζία, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ είλαη εηζεγκέλε
ζην Υξεκαηηζηήξην θαη φηη ην Γεκφζην θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ
ηεο θεθαιαίνπ.
Βεβαίσζε
ηνπ
θνξέα
πξνέιεπζεο
«ειέγρνπ
γλεζηφηεηαο
ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ», ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4305/2014
(ΦΔΚ 237/η.Α΄/31.10.2014).
χκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο γηα κεηάηαμε πνπ ζα δηελεξγεζεί
ζχκθσλα κε ην άξζξν 246 ηνπ Ν.3852/2010 θαζψο θαη ην άξζξν 58 ηνπ
Ν.3979/2011.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηππηθψλ πξνζφλησλ, ζεσξείηαη απαξαίηεην θαη ην πξφζζεην
πξνζφλ ηεο θαιήο γλψζεο ρξήζεο Η/Τ.
Η θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ κεηά ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη
θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, θαζψο θαη ηαρπδξνκηθψο επί απνδείμεη, ζηελ
αλσηέξσ αλαγξαθφκελε δηεχζπλζε, εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, κε ηελ
έλδεημε "Αίηηζη ζςμμεηοσήρ ζηην απιθμ. Ππωη. ΣΔΔ 10731/04.05.2015
Ανακοίνωζη-Ππόζκληζη" (ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο κεηά ηελ
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ).
Σν Σ.Δ.Δ. ζα ελεκεξψζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππαιιήινπο γηα ηελ απνδνρή ή
κε ησλ αηηήζεσλ ηνπο, κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο.
Κάζε θνξέαο ζηνλ νπνίν απνζηέιιεηαη ε παξνχζα αλαθνίλσζε νθείιεη λα ηελ
θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηφ
θνξείο. Η παξνχζα απνζηέιιεηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο
πξνθεηκέλνπ
λα
εηζαρζεί
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν
ηνπ
www.ydmed.gov.gr θαη ζα εηζαρζεί θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σ.Δ.Δ.
www.tee.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ/Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηνπ T.Δ.Δ. ζην ηειέθσλν
2103291444.

Ο Πξφεδξνο
α.α.

Θεφδσξνο εξαθίδεο
Α΄ Αληηπξφεδξνο

ΑΔΑ: 7ΠΦ846Ψ842-ΔΚΠ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ:
Α. Όλα ηα Τποςπγεία
(κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί άκεζα ε παξνχζα ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο απφ
ηηο νπνίεο ζπγθξνηνχληαη θαζψο θαη ηηο επνπηεπφκελεο απφ απηά ππεξεζίεο,
Ν.Π.Γ.Γ. & θξαηηθά Ν.Π.Ι.Γ.)
α/α

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Σασ. Γ/νζη
ηαδίνπ 27, 101 83

2

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο
Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη
Σνπξηζκνχ

3

Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο,
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο

Μεζνγείσλ 119, 101 92 Αζήλα

4

Οηθνλνκηθψλ

Νίθεο 5-7, 101 80 Αζήλα

5

Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ

Α. Παπαλδξένπ 37, 151 80 Μαξνχζη

6

Δξγαζίαο

ηαδίνπ 29, 101 10 Αζήλα

7

Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ

Αξηζηνηέινπο 17, 101 87 Αζήλα

8

Δμσηεξηθψλ

Βαζ. νθίαο 5, 106 74 Αζήλα

Δζληθήο Άκπλαο

Μεζνγείσλ 227-231, 155 61
Υνιαξγφο
Μεζνγείσλ 96, 115 27 Αζήλα

1

9
10

Γηθαηνζχλεο

Αζήλα

Νίθεο 5-7, 101 80 Αζήλα

Β. Όλερ ηιρ Πεπιθέπειερ
(κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί άκεζα ε παξνχζα ζε φιεο ηηο επνπηεπφκελεο
απφ απηέο ππεξεζίεο)

Αηηηθήο

Σασ. Γ/νζη
πγγξνχ 15-17, 117 44 Αζήλα

2

ηεξεάο Διιάδαο

Τςειάληνπ 1, 351 00 Λακία

3

Πεινπνλλήζνπ

4

Θεζζαιίαο

5

Βνξείνπ Αηγαίνπ

6

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

Πι. Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, 221 00
Σξίπνιε
Κνπκνπλδνχξνπ & Παπαλαζηαζίνπ,
412 22 Λάξηζα
Πι. Κσλζηαληηλνππφιεσο, 811 00
Μπηηιήλε
Β. Όιγαο 198, 541 10 Θεζζαινλίθε

7

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Γεκνθξαηίαο 52, 501 00 Κνδάλε

8

Ηπείξνπ

Πιαηεία Πχξξνπ 1, 452 21 Ισάλληλα

9

Ινλίσλ Νήζσλ

ακαξά 13, 491 00 Κέξθπξα

10

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο

Γεκνθξαηίαο 1, 691 00 Κνκνηελή

11

Ννηίνπ Αηγαίνπ

12

Γπηηθήο Διιάδαο

13

Κξήηεο

Πιαηεία Σζηξνπίλα, 841 00
Δξκνχπνιε
Ν.Δ.Ο. Παηξψλ-Αζελψλ 28, 264 41
Πάηξα
Πιαηεία Διεπζεξίαο, 71 201
Ηξάθιεην

α/α
1

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ΑΔΑ: 7ΠΦ846Ψ842-ΔΚΠ

Γ. Όλερ ηιρ Ανεξάπηηηερ Απσέρ
α/α
1

ANEΞΑΡΣHTH ΑΡΥΗ
Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο
Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ)

Σασ. Γ/νζη
Πνπιίνπ 6, 115 23 Αζήλα

2

Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ
ησλ Δπηθνηλσληψλ

Ιεξνχ Λφρνπ 3, 151 24 Μαξνχζη

3

Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα

Λεσθ. Κεθηζίαο 1-3, 115 23
Ακπειφθεπνη Αζήλα

4

Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ
& Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ)

Λ. Κεθηζίαο 60, 151 25 Μαξνχζη

5

Δζληθφ πκβνχιην
Ραδηνηειεφξαζεο (ΔΡ)

Ακεξηθήο 5 & Παλεπηζηεκίνπ, 105
64 Αζήλα

6

Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο
Αληαγσληζκνχ

Κφηζηθα 1Α & Παηεζίσλ, 104 34
Αζήλα

7

Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ)

Πεηξαηψο 132, 118 54 Αζήλα

8

πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή

Λ. Αιεμάλδξαο 144, 114 71 Αζήλα

9

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε

Υ. Μέμε 5, 115 28 Αζήλα

ΑΔΑ: 7ΠΦ846Ψ842-ΔΚΠ

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
(ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΗ/ΜΔΣΑΣΑΞΗ
ΣΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ)
ΠΡΟ:
ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ
Νίθεο 4, Αζήλα, Σ.Κ. 105 63.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
(Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ζηελ νπνία
ππάγνληαη νη ελδηαθεξφκελνη)
ΑΙΣΗΗ

ΔΠΩΝΤΜΟ: …….............................
ΟΝΟΜΑ:

...................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ : .....................
Αξ. Γειη. Σαπη. : ..........................
Γ/λζε Καηνηθίαο : .........................
..................................................
αξ. ......... Πεξηνρή .......................
Σει. Καηνηθίαο : ...........................
Σει. Κηλεηφ : ...............................

αο θαηαζέησ θάθειν κε ηα
απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά
θαη
παξαθαιψ, κε βάζε ηε κε αξηζ.
Πξση…………………………. ΑλαθνίλσζεΠξφζθιεζή ζαο, φπσο εμεηάζεηε ην
αίηεκα απφζπαζεο/κεηάηαμήο κνπ,
απφ ηελ Τπεξεζία κνπ ζε ζέζε
Κιάδνπ …………………………………………….
Τπεξεηψ σο ππάιιεινο ζη..:
……..............................................
Γηεχζπλζε:...................................
Σκήκα: ......................................
Καηεγνξία....................................
Κιάδνο:.......................................
Γ/λζε Δξγαζίαο : .............. αξ….....

ΘΔΜΑ: Τπνβνιή
γηα:
απφζπαζε

δηθαηνινγεηηθψλ

κεηάηαμε
ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο
(ΣΔΔ) ζχκθσλα κε ηελ αξηζ.
Πξση…………………………..ΑλαθνίλσζεΠξφζθιεζε

Σ.Κ.............Πεξηνρή:....................
Σει. Δξγαζίαο : ............................
Fax Δξγαζίαο : .............................
Δπιζςναπηόμενα Γικαιολογηηικά:
1................................................
2................................................
3................................................
4................................................
5................................................
6................................................
7................................................
8................................................
Ο /Η ΑΙΣ.........

