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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χαλκίδα, 26 Απριλίου 2013
Αριθμ.πρωτ.: 7395

Ελ. Βενιζέλου 12, 34100 Χαλκίδα
Internet: http://www.eviachamber.gr ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών
e-mail:
epimevia@eviachamber.gr
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί
Τηλέφωνο: 22210 86452/22885/23510
άµεσα στους υπαλλήλους και στις
Φαξ:
2221 0 80918
εποπτευόµενες υπηρεσίες)
Πληροφορίες: Α. Χαρίτου
Χρ.Μουτουσίδης
Α. Λιόντα
.
ΚΟΙΝ: Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Γεν. ∆/νση Κατάστασης Προσωπικού
∆/νση ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού
Βας. Σοφίας 15 – 10674 Αθήνα
(και ταυτόχρονη αποστολή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (e-mail) για ενηµέρωση της
ιστοσελίδας του δικτυακού τόπου www.
gspa.gr)
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε
µετατάξεις υπαλλήλων στο Επιμελητήριο Ευβοίας
Το Επιμελητήριο Ευβοίας σύμφωνα µε την από 03.04.2013 απόφαση
του Δοικητικού Συµβουλίου (ΔΣ.) του, το οποίο αποτελεί θεσµικά το ανώτατο
όργανο διοίκησης του Επιµελητηρίου, βάσει του Ν. 2081/1992 όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3419/2005 και ισχύει, αποφάσισε την κάλυψη δύο (2)
οργανικών θέσεων µονίµου προσωπικού, της κατηγορίας ΠΕ, κλάδου
Διοικητικού-Οικονομικού, µε µετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, N.Π.Δ.Δ ή
άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι να υποβάλουν
σχετική αίτηση στο Επιμελητήριο Ευβοίας (ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:
Ελ.Βενιζέλου 12, Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100, Τηλ.2221 0 86452, 22885, 23510).
Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
1.
Των άρθρων 71, 73 & 74 του ισχύοντα υπαλληλικού κώδικα (Ν.
3528/2007)
2. 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 & Εργασίας και Κοινωνικής
ασφάλισης»
3. Των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012
– 2015»
4. Την υπ.αριθ. 48/49/οικ.25958/15.12.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του
Ν. 4024/2011 για τη µετάταξη/µεταφορά προσωπικού µε γενικές ή ειδικές
διατάξεις»
5.
Την υπ.αριθ. 11/οικ.10203/19.03.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών
«εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για
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µετατάξεις – µεταφορές προσωπικού – διαδικασία έγκρισης από
την τετραµελή εξ υπουργών επιτροπή σύµφωνα µε την ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει,
6.
το πρακτικό αριθ. 9 της από 09.04.2013 συνεδρίασης του Κοινού
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.
Νοµού
Ευβοίας,
σύµφωνα µε το οποίο το ανωτέρω Κ.Υ.Σ.Υ. ενέκρινε την πρόταση του
Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ευβοίας και αποφάσισε τον καθορισµό ως πρόσθετο
προσόν για τους υπό µετάταξη υπαλλήλους στο Επιμελητήριο Ευβοίας της
Κατηγορίας Π.Ε., κλάδου ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, τη γνώση μίας ξένης
γλώσσας και συγκεκριµένα τη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής
γλώσσας λόγω του ότι το Επιμελητήριο Ευβοίας έχει τακτική επικοινωνία µε
διάφορους φορείς και υπηρεσίες του εξωτερικού.
Η μία εκ των δύο μετατάξεων θα γίνει σε κενή οργανική θέση και η άλλη θα
γίνει με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο εκάστοτε υπάλληλος
και 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 (Επιμελητήριο Ευβοίας) θα έχει
ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης απόφασης από το υπηρεσιακό συµβούλιο
και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης µετάταξης, θα
αποσταλεί στη ∆ιεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την
έγκριση της πλήρωσης των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη από την
Τετραμελή Επιτροπή που προβλέπεται από την αριθμ. 33/2006 Πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου (Π.Υ.Σ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύμφωνα με την υπ.αριθμ.28/13.8.2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
(ΦΕΚ.161/13.8.2012) και η οποία αποτελείται από τους Υπουργούς: α)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και β) Οικονομικών σύµφωνα µε το άρθρο 68 του
Ν. 4002/2011 .
Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Επιμελητήριο Ευβοίας µε
µετάταξη υπαλλήλων, σύµφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι
παρακάτω:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ
2

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.∆. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), Π.∆.44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄)
και Π∆ 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄).
Πέραν των ανωτέρω τυπικών προσόντων, οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι
της κατηγορίας ΠΕ θα πρέπει να έχουν γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας,
ήτοι γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής .
Ειδικότερα τα κριτήρια ταξινόµησης της ξένης γλώσσας έχουν ως εξής:
1. Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας
2. Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας
3. Καλή γνώση της ξένης γλώσσας
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι των
Υπουργείων ή άλλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆, 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
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Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο
Επιμελητήριο Ευβοίας από 27 Μαϊου 2013 μέχρι 12 Ιουλίου 2013
(διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός, σύµφωνα µε τη ∆Ι∆Α∆/Φ.48/34/
οικ.19935/27.07.2007) 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.
7395/26.4.2013 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ευβοίας.»
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.
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
∆ηµοσίου ∆ικαίου που εποπτεύει.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και δεν είναι δεσµευτική για την υπηρεσία.
Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μ εταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, προκειµένου να εισαχθεί στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.gspa.gr)
και θα εισαχθεί και
στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ευβοίας www.eviachamber.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο Eπιμελητήριο Ευβοίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 0
86452,22885,23510 αρμόδιοι υπάλληλοι κα Α. Χαρίτου, κος Χρ.Μουτουσίδης,
κα Α.Λιόντα.
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Σίμωσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Α. Όλα τα Υπουργεία – ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις
εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π.∆.∆.)
α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ.

1.

Υπουργείο Εσωτερικών

Σταδίου 27 – Αθήνα

10183

2.

Υπουργείο Εξωτερικών

Ακαδηµίας 3 – Αθήνα

10671

3.

Υπουργείο Οικονοµικών

Κ. Σερβίας 10 – Αθήνα

10562

4.

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας

Μεσογείων 227-231 –

15451

Χολαργός
5.

Υπουργείο Ανάπτυξης,

Νίκης 5-7 – Αθήνα

10180

Αµαλιάδος 17 – Αθήνα

11523

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
6.

Μεταφορών και ∆ικτύων
Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

7.

Υπουργείο Παιδείας,
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και

8.

Αθλητισµού
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής

Μπουµπουλίνας 20 -22 10682
–
Αθήνα
Πειραιώς 40 – Αθήνα

10182

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής

Αριστοτέλους 17 –

10187

Αλληλεγγύης

Αθήνα

10.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων

Αχαρνών 2 – Αθήνα

11.

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας

Μεσογείων 96 – Αθήνα 11527

Ασφάλισης & Πρόνοιας
9.

10176

& Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και

Π. Κανελλοπούλου 4 –

Προστασίας του Πολίτη

Αθήνα

13.

Υπουργείο Τουρισµού

Αµαλίας 12 – Αθήνα

14.

Υπουργείο Ναυτιλίας

Μεσογείων 119 – Αθήνα 10192

15.

Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης

Αγίου ∆ηµητρίου 57 –

12.

∆ιοικητήριο
Θεσσαλονίκη

10177
10557
54123
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Β. Όλες τις Περιφέρειες – ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις
εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π.∆.∆.)
α/α
1.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ.

Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης

Γ. Κακουλίδου 1 -

Κεντρικής Μακεδονίας

Καθ. Ρωσσίδη 11 –

54008

3.

∆υτικής Μακεδονίας

Καλαµαριά
Θεσσαλονίκης
Περιοχή ΖΕΠ – Κοζάνη

50100

4.

Ηπείρου

Β. Ηπείρου 20 – Ιωάννινα 45445

5.

Θεσσαλίας

Σωκράτους 111 – Λάρισα 41336

6.

Ιονίων Νήσων

Π. Ανάκτορα 49 –

2.

69100

Κοµοτηνή

49100

Κέρκυρα
7.

∆υτικής Ελλάδος

Πανεπιστηµίου 254

26443

(κτήριο Β) – Πάτρα
8.

Στερεάς Ελλάδος

Υψηλάντη 1 – Λαµία

35100

9.

Αττικής

Κατεχάκη 56 – Αθήνα

11525

10.

Πελοποννήσου

Τέρµα Ερυθρού Σταυρού 22100
– Τρίπολη

11.

Βορείου Αιγαίου

Π. Κουντουριώτου 77 –

81100

Μυτιλήνη
12.

Νοτίου Αιγαίου

Ακτή Παπάγου –

84100

Ερµούπολη Σύρου
13.

Κρήτης

Πλ. Κουντουριώτη –
Ηράκλειο Κρήτης

71202
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Γ. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις
εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π.∆.∆.)
α/α
1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Αττικής

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ.

Κατεχάκη 56 (6ος όροφος) 11525
– Αθήνα

2.

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος

Σωκράτους 111 – Λάρισα 41336

3.

Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας

Β. Ηπείρου 20 – Ιωάννινα 45445

4.
5.

Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος Νέο Πατρών, Αθηνών 28 26441
–
και Ιονίου
Πάτρα
Αιγαίου
Νικήτα 6–8 – Πειραιάς
18531

6.

Κρήτης

Πλ. Κουντουριώτη –

71202

Ηράκλειο Κρήτης
7.

Μακεδονίας – Θράκης

Καθ. Ρωσσίδη 11 –
Καλαµαριά Θεσσαλονίκης

54655
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Προς το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ.Βενιζέλου 12, Χαλκίδα
Τ.Κ. 34100
ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυµο:……………………………………………………………………..
Όνοµα:…………………………………………………………………………
Όνοµα Πατρός:…………………………………………………………….
Α.∆.Τ.: ..……………………………………………………………………….
∆ιεύθυνση Κατοικίας: ……………………………………………………...
Τηλ.
Κατοικίας:
………………………………………………………………
Τηλ. Κινητό:………………………………………………………………….
Θέµα: Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη – µεταφορά θέσης
στο Επιμελητήριο Ευβοίας
Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
παρακαλώ, µε βάση την αριθ. πρωτ. ……………………….. ανακοίνωσή σας,
όπως εξετάσετε αίτηµα µετάταξής µου από την Υπηρεσία σε
Κατηγορία:…………………………………………………..
Κλάδο: ………………………………………………………
Υπηρετώ ως υπάλληλος στ. ……………………………
∆ιεύθυνση: ………………………………….
Τµήµα:………………………………………
Κατηγορία:……………………………………
Κλάδος: ……………………………………..
∆ιεύθυνση Εργασίας:…………………………..
Τηλ.Εργασίας:…………………………………….
Φαξ Εργασίας: ……………………………………..
Επισυναπτόµενα
δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ημερομηνία:
Ο/Η αιτ…

