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ΠΠΡΡΟΟΣΣ:: Ως πίνακας αποδεκτών 
 
                    
 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ::  Ανακοίνωση- πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλου. 
 

Το Λιµενικό ΤαµείοΑιτωλ/νιας, σύµφωνα µε την αριθ.70/28-7-2010 πράξη της Λιµενικής 
Επιτροπής Αιτωλ/νιας, προτίθεται να καλύψει µία (1) κενή οργανική θέση προσωπικού µε µετάταξη 
υπαλλήλων από Υπουργεία, Νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και ∆ηµόσιες υπηρεσίες. 

Οι απαιτούµενες πιστώσεις για την καταβολή της µισθοδοσίας του υπό µετάταξη υπαλλήλου θα 
καλυφθούν από τον προϋπολογισµό του Λιµενικού Ταµείου Αιτωλ/νιας (ίδιοι πόροι). Η δαπάνη 
µισθοδοσίας του προσωπικού του Λιµενικού Ταµείου Αιτωλ/νιας (Ν.Π.∆.∆.) δε βαρύνει άµεσα τον 
κρατικό προϋπολογισµό. 

Για το λόγω αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο 
Λιµενικό Ταµείο Αιτωλ/νίας – Λιµάνι Μεσολογγίου 30200 Μεσολόγγι. 

 Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµόσιων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
ΝΠ∆∆» (ΦΕΚ. 26/τ.Α΄/9.2.2007), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 
(ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23.11.2007) και του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.2009), ύστερα 
από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα υποδοχής. 

 Οι θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν µε µετάταξη υπαλλήλων σύµφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση 
είναι: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

∆Ε ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού 1 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να κατέχουν 

τα τυπικά προσόντα του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού, όπως αυτά ορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 
(ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄), το Π∆. 
44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και το Π.∆. 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄). 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν,από25-10-2010 µέχρι 26-11-2010 στοΛιµενικό Ταµείο 
Ν.Αιτωλ/νίας  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
• Αίτηση υποψηφιότητας µε πλήρη στοιχεία. 
• Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου 

του. 
• Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. 
• Για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα το 

πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία µας. 
• Για τους υπαλλήλους που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 

263/Α/23-11-2007), πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών και βεβαίωση από την οικεία 
υπηρεσία ότι πρόκειται για κρατικό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή για Εταιρεία µη 



εισηγµένη στο χρηµατιστήριο και στην οποία το δηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του 
µετοχικού της κεφαλαίου, βάσει της εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών µε αριθµ. 
∆Ι.Π.Ι∆.∆/Β.18.21/775/οικ.34663/21-12-2007. 

• Βεβαίωση στην οποία να φαίνεται ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν 
εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος του καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε 
κώλυµα µετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραµονής στην 
υπηρεσία για ορισµένο χρονικό διάστηµα λόγω παραµεθορίου ή για άλλους λόγους). 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν: 
Α)Όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆. σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., που κυρώθηκε µε το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄). 
Επισηµαίνεται ότι στο πεδίο εφαρµογής της παραπάνω διάταξης δεν εµπίπτουν οι υπάλληλοι των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου ή αορίστου χρόνου Υπουργείων, ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆. και γενικώς οι 
υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Επίσης επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄) δεν επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλων στις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν 
πέντε (5) έτη από το διορισµό ή από προηγούµενη µετάταξη. 

Β)Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού 
∆ικαίου και ∆ΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το ∆ηµόσιο 
κατέχειτηνπλειοψηφίαου µετοχικού τουςκεφαλαίου,εφόσονέχουνσυµπληρώσει πενταετήτουλάχιστον 
υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23.11.2007). 
Επισηµαίνεται ότι οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1892/90, 
είναι εκτός ∆ηµοσίου Τοµέα και συνεπώς δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του 
Ν.3613/2007. 

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία ∆ιοικητικού/ Προσωπικού 
στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι. Προκειµένου για υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆. ή κρατικών Ν.Π.Ι.∆. 
και ∆.Ε.Κ.Ο., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον το νοµικό πρόσωπο Υπουργείο. 
Η κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση. 

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται τις 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. Στην 
περίπτωση αυτή, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της σφραγίδας του 
ταχυδροµείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 
στην αίτηση του υποψηφίου.  

Η ανακοίνωση αυτή θα σταλεί σε όλα τα Υπουργεία προκειµένου να την κοινοποιήσουν σε όλους 
τους υπαλλήλους που εποπτεύουν καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης προκειµένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.gspa.gr). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Λιµενικό Ταµείο 
Ατωλ/νίας, στα τηλέφωνα 2631022714 και 2634027474, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες». 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
της Λιµενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΡΑΜΟΣ 
 
 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
 
• Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης– ∆/νση ∆ιοίκησης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού (για την εισαγωγή της ανακοίνωσης στη σελίδα του δικτυακού τόπου) 

• Όλα τα Υπουργεία- ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στα 

Νοµικά Πρόσωπα και τις Υπηρεσίες που εποπτεύουν) 

• Όλες τις Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές 
• Όλες τις Περιφέρειες- ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης 

 


