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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 
(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 
 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 10 Φεβρουαρίου 2016 

 

        Αρ. Πρωτ.:    1532   

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με απόσπαση  

υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο.  
 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.Γ 112339/31-12-2015 ανακοίνωση του Εθνικού Τυπογραφείου (ΑΔΑ: 
7ΦΧ9465ΦΘΕ-Υ67). 

  

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση αναφορικά με αποσπάσεις  

υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο, για ενημέρωσή σας.    

Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της 

υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Εγκύκλιοι”  

και  στην υποκατηγορία “ Μετατάξεις - Αποσπάσεις”.  

Συνημμένα: 

-Η ανωτέρω σχετική Ανακοίνωση 

 

 

 

 

Μ.Ε.Γ.Γ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Τσιάρα 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ    Αριθ. Πρωτ. Γ 112339  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΕΟΤΗΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Δ1 Κατάστασης Προσωπικού               
Ταχ. Δ/νση : Καποδιστρίου 34      
Ταχ. Κώδικας : 104 32        
Πληροφορίες  : Ό. Πετρούλια  
Τηλέφωνο : 210-5279.164                       
FAX  : 210-5279.064      
Ε-mail          : prosopiko@ et.gr      
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση 

υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο»  

 
1. Το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε  

προσωπικό στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να 

αποσπάσει, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ.2, του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974, σαράντα πέντε (45) συνολικά υπαλλήλους ως 

κατωτέρω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ Πληροφορικής 1 

ΤΕ Πληροφορικής 1 

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1 
 ΤΕ Γραφικών Τεχνών 16 
ΔΕ Γραφικών Τεχνών 14 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη 3 

ΔΕ Μηχανοτεχνίτη 3 

ΔΕ Ξυλουργού 1 
ΔΕ Οικοδόμου 1 

ΔΕ Τεχνίτη Ηλεκτρονικού 1 

ΔΕ Ψυκτικών 1 

ΥΕ Τεχνίτη Ελαιοχρωματιστή 1 

ΥΕ Τεχνίτη Υδραυλικού 1 

ΠΡΟΣ: όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους 
υπαλλήλους και τις 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 
106 74 Αθήνα 

(και ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή για ενημέρωση 
της ηλεκτρονικής σελίδας) 
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Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 9, του άρθρου 68 του Ν. 

3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου 

πριν παρέλθει διετία από τον διορισμό του, ή τριετία από τη λήξη προηγούμενης απόσπασης, 

καθώς και η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας.  

 

2. Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του συναρμόδιου Υπουργού και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή 

ειδικής διάταξης (δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων και χωρίς χρονικό περιορισμό). 

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε αποκλειστική προθεσμία από την 4η Ιανουαρίου  μέχρι 
και την 22η Φεβρουαρίου 2016 να υποβάλουν στο Εθνικό Τυπογραφείο, Διεύθυνση Δ΄ 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Δ1 Κατάστασης Προσωπικού, Καποδιστρίου 34, 104 32 Αθήνα τα 

παρακάτω δικαιολογητικά, με ευθύνη του υποψηφίου: 

- αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα, 

- βιογραφικό σημείωμα,  

- υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό 

σημείωμα είναι αληθή,  

- αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, 

- αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

- πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνονται:  

α. τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή πειθαρχικές διαδικασίες σε εκκρεμότητα και  

β. το σύνολο των αναρρωτικών αδειών και  η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των 

τελευταίων πέντε (5) ετών και 

γ. το ότι δεν υπάρχει κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη. 

[Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από 

την υπηρεσία μας για τους μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού), κατ’ εφαρμογή της αρ. 

ΔΙΑΔΠ/17854/10-7-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1171/Β’/11-7-2007)]. 

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού στην 

οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι  και η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την 

αίτηση του/της υπαλλήλου. 

 Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες μέρες και 

ώρες, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της 

οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ 112339/31-

12-2015 Ανακοίνωση-Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο» (Το 

εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου που 
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φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του 

υποψηφίου). 

 

4. Θέτουμε υπόψη των υποψηφίων ότι το ωράριο εργασίας του Εθνικού Τυπογραφείου είναι 

σε δυο βάρδιες: πρωινή 7.00-14.30 και απογευματινή 14.30-22.00. 

 

 Οι υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα Ανακοίνωση- Πρόσκληση, 

παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους που ανήκουν  στις 

ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους καθώς και στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύουν.  

 Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλείται επιπροσθέτως, 

για την ανάρτησή της στον διαδικτυακό του τόπο. 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δ1 

Κατάστασης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου στα τηλέφωνα 210-5279163-5. 

 

Ο Ειδικός Γραμματέας 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
2. Όλα τα Υπουργεία- Δ/νσεις Διοικητικού 
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις- Δ/νσεις Διοικητικού 
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στα Νομικά Πρόσωπα και τις υπηρεσίες  που 
εποπτεύουν) 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

 
ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………....  ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΝΟΜΑ…………………….………………………… ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ΄ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ…………………………………… ΤΜΗΜΑ Δ1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ………….…………………… ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ…………………………... 104 32 ΑΘΗΝΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………….…… 

ΤΜΗΜΑ………………………………………………. 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ………………………………………….. ΚΟΙΝ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ……………………………………… 

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ………………………...………….. 

ΚΙΝΗΤΟ………………………………………………. 

E-MAIL……………………………………………… 

 

   Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. Γ112339/31-12-2015 «Ανακοίνωση πρόσκλησης για απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό 

Τυπογραφείο», και παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημα της απόσπασής μου από την Υπηρεσία 

που υπηρετώ…………………………………….………..., ως μόνιμος /ΙΔΑΧ υπάλληλος κλάδου/ 

ειδικότητας…………………….……….………. με βαθμό…..….. και ΜΚ…..… σε θέση/εις του 

κλάδου/ειδικότητας  ……………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. του Εθνικού Τυπογραφείου. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  
1……………………………………………… 

2……………………………………………… 

3……………………………………………… 

4……………………………………………… 

5……………….…………………………… 

6……………………………………………… 

7……………………………………………… 

8……………………………………………… 

9………………………………………………         Αθήνα, ……………………… 

             Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
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