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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡ. 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
Ταχ. ∆/νση: Μπουµπουλίνας 20 
Ταχ. Κώδικας: 106 82 
Πληροφορίες: A. Tσολακούδη 
Τηλέφωνο: 2131322414 
Φαξ: 210 8201252          

 
 
Αθήνα,   28     Απριλίου  2011 
Αρίθµ. Πρωτ.:      
ΥΠΠΟ/∆ΙΟΙΚ/Τ∆ΠΕΦ/41572 
ΠΡΟΣ: 
 Όλα τα Υπουργεία                  
∆/νσεις ∆ιοικητικού                                        
(µε την παράκληση οι ανωτέρω Υπηρεσίες 
να κοινοποιήσουν άµεσα την παρούσα στους 
υπαλλήλους τους και εποπτευόµενες από αυτές 
Υπηρεσίες, ΝΠ∆∆, Κρατικά ΝΠΙ∆, ∆ΕΚΟ ) 
                                                 
       
ΚΟΙΝ: Υπ.Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρ.∆ιακ/σης                                                                                                      
( για ενηµέρωση της σελίδας 
 του δικτυακού του τόπου)                                                                                                                                                                    
  
 
 

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση – Πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων» 
 

      1. Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνη ∆ηµόσια Υπηρεσία εποπτευόµενη 
από το Υπουργείο πολιτισµού και Τουρισµού)  προτίθεται να καλύψει µία κενή (1) 
οργανική θέση µονίµου προσωπικού µε µετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, 
Ν.Π.∆.∆. ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νοµικών 
Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου και ∆ΕΚΟ µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο και στις 
οποίες το ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου  

Για το λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους, που έχουν τα τυπικά προσόντα και 
ενδιαφέρονται να µεταταχθούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο 
Πολιτισµού- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού Εποπτευοµένων 
Φορέων, Μπουµπουλίνας 20-22 ΤΚ 10682, Αθήνα  
    2. Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71,73, και 74 
του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.∆.∆. , που κυρώθηκε µε το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/2007) όπως ισχύει µετά 
τη συµπλήρωσή του µε το άρθρο 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/04-09-2009), σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 ( ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-11-
2007) ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα 
υποδοχής 
     3. Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71 
παρ. 3 και 73, 74 του Ν. 3528/07 από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ., µετά από συνεκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των 
υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εµπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς 
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τους (που µπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και 
µετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση µε κάθε ενδιαφερόµενο). 
     4. Έχουν προβλεφθεί οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη µετάταξη των υπαλλήλων, 
σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ.2/59350/0020/19-10-2010 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.  
    5 .Η θέση που θα καλυφθεί µε µετάταξη υπαλλήλων, σύµφωνα µε την παρούσα 
ανακοίνωση, έχει ως ακολούθως: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 

υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα των κλάδων ∆Ε ∆ιοικητικού, όπως 
αυτά ορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 ( ΦΕΚ 39 Α΄), 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 ΄). 

 
Ως πρόσθετο προσόν  επίσης ορίζεται  σύµφωνα µε την  4-2-2011 Απόφαση  της 3ης 
συνεδρίασης  του ΣΤ΄ Υπηρεσιακού Συµβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Τ : Εµπειρία σε 
Οικονοµικά Θέµατα  
     6. ∆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 
(ΦΕΚ163/τ.Α’) δεν επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισµό ή 
από προηγούµενη µετάταξη µε εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη µετάταξη 
σε παραµεθόριες περιοχές ή αµοιβαία µετάταξη υπαλλήλων ( Ν. 3801/4.9.2009) 

Β) οι υπάλληλοι κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου και ∆ΕΚΟ, οι 
οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το ∆ηµόσιο κατέχει 
την πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 
άρθρου 6 του Ν. 3613/07(ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-11-2007), εφόσον έχουν συµπληρώσει 
πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3801/2009(ΦΕΚ 
163/τ.Α΄/2009). 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. 
 5.Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν στην ∆/νση ∆ιοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Τ 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας, που αρχίζει στις 23-5-2011                           
και λήγει  στις    30-6-2011,    τα  παρακάτω δικαιολογητικά:  
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• Αίτηση µετάταξης 
• Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για την 

πιστότητα του περιεχοµένου του 
• Επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών  
• 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 και το είδος των καθηκόντων που 
άσκησαν σ΄ αυτά, καθώς και εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας 
πενταετίας  και 

• β)  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 ορισµένο χρονικό διάστηµα  
λόγω παραµεθορίου ή για άλλους λόγους) 

• Για τους µόνιµους υπαλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου το πιστοποιητικό υπηρεσιακών 
µεταβολών θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία προέλευσης 
του υπαλλήλου σύµφωνα µε την ΚΥΑ αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Α/17854/10-7-2007 
(ΦΕΚ 1171/Τ.Β/11-7-2007 ). 

• Ειδικότερα στην περίπτωση µετάταξης βάσει του άρθρου  6 του 
ν.3613/07 α) υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.∆. θα πρέπει να προσκοµιστεί 
βεβαίωση του νοµικού προσώπου, σχετικά µε το νοµικό καθεστώς που 
το διέπει και β) υπαλλήλων ∆ΕΚΟ, θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση 
από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι 
εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο και ότι το ∆ηµόσιο κατέχει την 
πλειοψηφία του µετοχικού της κεφαλαίου (σύµφωνα µε την αρ. 
Π.Ι.∆.∆./Β/18.21/775/οικ.34663/21.12.2007 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.)  

 
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία 

∆ιοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι. Επισηµαίνεται ότι βάσει της υπ΄ 
αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ48/38/οικ.11031/21-04-2008 εγκυκλίου της Γεν. Γραµµατείας 
∆ηµόσιας. ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης, εφόσον  η κοινοποίηση δεν 
αποδεικνύεται από την αίτηση ή µε άλλο τρόπο, οι αιτήσεις µετάταξης δεν εισάγονται 
στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των φορέων υποδοχής. 

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. 

H αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΙΟΙΚ/Τ∆ΠΕΦ/24841/10-3-2011 Ανακοίνωση-
Πρόσκληση ανακαλείται.   

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού Εποπτευοµένων Φορέων  
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, στο τηλ 2131322414.  

                                                                                    Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                             
                                                                              ΠΑΥΛΟΣ  ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
 
Νικολέττα Ξυδιά  
 
ΕΣΩΤ.∆ΙΑΝΟΜΗ: 
Γραφείο Υπουργού  
Γραφείο Γενικής Γραµµατέως 
Γραφείο Γενικών ∆ιευθυντών  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
Α. Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης – ∆/νση 
∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού ( για την εισαγωγή της ανακοίνωσης στη σελίδα 
του δικτυακού τόπου ) 
Β. Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
( µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στα Νοµικά Πρόσωπα και τις Υπηρεσίες 
που εποπτεύουν) 
1.Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
Β. Σοφίας 15, 106 74 ΑΘΗΝΑ 
2.Υπουργείο Οικονοµικών 
Νίκης 5-7, 105 63 ΑΘΗΝΑ 
3.Υπουργείο Οικονοµίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
Λ. Μεσογείων 119, 101 92 ΑΘΗΝΑ 
4.Υπουργείο Εξωτερικών 
Βασ.Σοφίας 5,10671 Αθήνα 
5.Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 
Μεσογείων 227-231,15451 Χολαργός 
6.Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
Λ.Μεσογείων 119,101 92 Αθήνα 
7.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

Αµαλιάδος 17,115 23 Αθήνα 
8.Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι 
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9.Υπουργείο Υποδοµών ,Μεταφορών και ∆ικτύων 
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,10191 Παπάγου 

10.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
Σταδίου 29,10110 Αθήνα 

11.Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Αριστοτέλους 17,10187 Αθήνα 

12.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
Αχαρνών 2,104 32 Αθήνα 

13.Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
Λ.Μεσογείων 96,115 27 Αθήνα 

14.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
Π.Κανελλοπούλου 4 ,10177 Αθήνα 

15.Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 
Μπουµπουλίνας 42,10682 Αθήνα 

16.Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 
Ακτή Βασιλειάδη Πειραιάς ΤΚ 185 10 

17. Υπουργείο Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ 
 
Γ. Όλες τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις – ∆/νσεις ∆ιοικητικού   
 
 ∆.  Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 
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ΑΙΤΗΣΗ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………..….. 
 
ΟΝΟΜΑ ………………………………………….. 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………………... 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  
……………………………………….... 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ………………………………….….... 
…………………………………………………….. 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………..... 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 
ΘΕΜΑ:  
«Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη σύµφωνα 
µε τα άρθρα71, 73 και 74 του  ν. 3528/2007, όπως 
τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009, του 
άρθ. 6 του ν. 3613/2007  ». 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. ……………………………………………….… 
2. …………………………………...………….…. 
3. …………………………………………………. 
4. …………………………………………………. 
5. ……………………………………………….… 
6. ……………………………………………….… 
7. ……………………………………………….… 
8. ……………………………………………….… 
9. …………………………………………….…… 
10. …………………………………………….….. 

ΠΡΟΣ 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 20 -22 
ΤΚ 10682  
 
ΚΟΙΝ : ∆ιεύθυνση  ∆ιοικητικού…………………………… 
…………………………………………………… 
( της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος ) 
 
Κατόπιν της αριθµ………………………………………….              
ανακοίνωσης-πρόσκλησής σας, σας καταθέτω 
φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτηµα της µετάταξής 
µου από ………………………………….. 
……………………………………………................ 
……………………………………………................ 
σε κενή οργανική θέση του  κλάδου 
……………………………………………………..................... 
………………………………………………………………………… 
του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκης Τέχνης - ∆ηµόσια  
Υπηρεσία εποπτευόµενη από το Υπουργείο 
Πολιτισµού και Τουρισµού ). 
 
 
 

 
Ο/Η   ΑΙΤ ………….. 

 
 
 
 
 

...../.…. / 2011 
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