ΑΔΑ: 4Α9ΑΟΡΡΟ-1

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ.& ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΗ
ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ
ΣΟΜΕΑ (Σ.Ε.Α.Ι.Σ.) - Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
Μάπνη 22 Αθήνα η.κ. 10433
Πληποθοπίερ: Κα Υπςζούλα Μηηποπούλος
Σηλ.: 210 5217115,210 5217117,210 5217118,210 5217119
FAX: 210 5217126

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΘΗΝΑ , 11-1- 2011
Απιθμ.Ππωη. 2198/204/020
ΠΡΟ:Ω Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
(με ηην παπάκληζη να κοινοποιηθεί άμεζα ζηοςρ
ςπαλλήλοςρ και ζηιρ εποπηεςόμενερ ςπηπεζίερ
Ν.Π.Γ.Γ. και κπαηικά Ν.Π.Ι.Γ./ΓΔΚΟ).
Κοιν:Τποςπγείο Δζωηεπικών
Γ/νζη Γιοίκηζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού
Σμήμα Μεηαβολών
(για ηην ενημέπωζη ηηρ ζελίδαρ ηος
δικηςακού ηόπος)
Βαζ.οθίαρ 15
106 74 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο
Σ.Ε.Α.Ι.Σ.».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ
1. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.)Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την υπ’αριθμ.967/108/1-12-2010 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριάντα
έξι (36) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη
υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.,
κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να
υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού-Σμήμα
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Σ.Ε.Α.Ι.Σ., Σαχ.Δ/νση
Μάρνη 22 ,τ.κ. 104 33 –Αθήνα.
2. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71
παρ.1 και 3,73 και 74 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με
το άρθρο μόνο του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τεύχος Α’),έτσι όπως
συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
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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 Τ.Ε.Α.Ι.Τ..
Οι θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα
με την παρούσα ανακοίνωση, έχουν ως ακολούθως:
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΑΙΣ
(ΕΝΙΑΙΕ ΤΠΗΡΕΙΕ & Δ/ΝΕΙ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ)
ΝΟΜO ΑΣΣΙΚΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟ

ΘΕΕΙ

Π.Ε.

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

8

Π.Ε.

Π.Ε.ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ

2

Σ.Ε.

Σ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤΛΟΓΙΣΙΚΟΤ

3

Δ.Ε.

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤΛΟΓΙΣΙΚΟΤ

20

Δ.Ε.

Δ.Ε. ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Η/Τ-ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΦΕΙΡΙΣΩΝ Η/Τ

1

Τ.Ε.

ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Α.Ι.Σ-ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΓΟ

Δ.Ε

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤΛΟΓΙΣΙΚΟΤ

2

ΘΔΔΙ
1

ΑΔΑ: 4Α9ΑΟΡΡΟ-1

3. Έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη μετάταξη των

υπαλλήλων στο ειδικό αποθεματικό
του Φορέα μας που θα
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ταμείου για το έτος 2011
σύμφωνα με το υπ’αριθμ.πρωτ.95155/8532/031/18-11-2010 έγγραφο
του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού του
Ταμείου.

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
Α)όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων
υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ,οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη
από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη και οι οποίοι δεν
έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ.
μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.).
Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης
δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Οργανισμών Σοπικής
Αυτοδιοίκησης ,οι δικαστικοί υπάλληλοι ,οι υπάλληλοι ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου Τπουργείων, δημοσίων
υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν
υπάγονται στον Τπαλληλικό Κώδικα.
Β)οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κρατικών
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο
κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον
έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-11-2007)
σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α’/4-92009).
Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης δεν
εμπίπτουν οι υπάλληλοι εταιρειών οι οποίες αποκλείονται από το
δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Σομέα βάσει ισχυουσών
ειδικών διατάξεων νόμου (π.χ. Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.) καθώς και
οι υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων,
δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1892/90 είναι εκτός
Δημοσίου Σομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν.3613/2007.
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5. Δεδομένου ότι η μετάταξη κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (ΣΕ
1886/1966,1396/1965,1106/1962) λογίζεται ως οιονεί διορισμός, οι
υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα των κλάδων Π.Ε.
Διοικητικού-Οικονομικού, Π.Ε. Πληροφορικής, Τ.Ε. ΔιοικητικούΛογιστικού, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων και Δ.Ε. Διοικητικού
Λογιστικού, Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ-Ειδικότητας Χειριστών Η/Υ και
Υ.Ε. Επιμελητών όπως αυτά ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄
), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ
315 Α΄), το Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄ ) και το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115
Α΄ ) και συγκεκριμένα:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΚΛΑΔΟ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

1)Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής,
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.),ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής
2)Υποχρεωτική γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)επεξεργασίας
κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ)υπηρεσιών διαδικτύου.

ΚΛΑΔΟ Π.Ε. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ

Πτυχίο ή δίπλωμα:
Πληροφορικής
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
Επιστήμης Υπολογιστών
Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
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Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
Επιστημών και Πολιτισμού-Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΚΛΑΔΟ Σ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ

1)Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής,
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ΠΣΕ και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2)Υποχρεωτική γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)επεξεργασίας
κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ)υπηρεσιών διαδικτύου.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΚΛΑΔΟ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ Ή ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤΛΟΓΙΣΙΚΟΤ

1-)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας
του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην
Οικονομίας και Διοίκησης).
-Πτυχίο Β’κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α’
κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας
και Διοίκησης.
Απολυτήριος τίτλος:
-Ενιαίου Λυκείου ή

-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
Κλάδων:
5
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α)Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων
β)Οικονομίας
γ)Βιβλιοθηκονομίας ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων:
α)Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,
β)Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών
γ)Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
δ)Υπαλλήλων Διοίκησης,
ε)Εμπορικών Επιχειρήσεων ή

-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
Ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
2)Υποχρεωτική γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)επεξεργασίας
κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ)υπηρεσιών διαδικτύου.

ΚΛΑΔΟ Δ.Ε. ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η/Τ-ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΦΕΙΡΙΣΩΝ Η/Τ

α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα Πληροφορικής, ή
β)Πτυχίο Α’ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
(ι) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ,
(ιι)
ειδικότητας
Ηλεκτρονικών
Ηλεκτρολογικού Τομέα,

Υπολογιστικών

Συστημάτων

γ) Απολυτήριος τίτλος:
(ι) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
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(ιι) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου, ή
(ιιι) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ,Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής ,ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΚΛΑΔΟ Τ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτάξιου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970,ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του ν.2817/2000.

Η γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 26 του Π.Δ.50/2001,όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου μόνου του Π.Δ.44/2005 και ισχύει
σήμερα, αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται
από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του,
οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία
πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας
της ΙCT Hellas Α.Ε.)
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ε) ΚΕΤ−CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΣΕΛΕΥΩ ΣΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007) ή
ΣΕΛΕΥΩ ΕΡΣ − TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009
πράξη μετονομασίας της ΣΕΛΕΥΩ ΣΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING
ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA−ΥΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
(30.9.2009)

2. Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή / και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής
ή / και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των
οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα
τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή
γνώσης χειρισμού Η/Υ.

4. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με
μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με τις οποίες
πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή
μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την
εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του
χειρισμού Η/Υ.

5. Πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον
Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις
πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ Φυσικών Προσώπων που διοργάνωσε
ο Οργανισμός.
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6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση ΔιοικητικούΤμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τ.Ε.Α.Ι.Τ. από 28 Ιανουαρίου
2011 έως και τις 28 Υεβρουαρίου 2011,τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη, την οποία θα πρέπει να
κοινοποιήσουν και στην Υπηρεσία τους.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου
του.
Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που
αποδεικνύουν τα τυπικά τους προσόντα.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Πρόσφατη Βεβαίωση – Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
στο οποίο να φαίνεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική
ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη καθώς
και οι αναρρωτικές άδειες και οι εκθέσεις αξιολόγησης της
τελευταίας πενταετίας.
Για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν.3528/2007) η αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού θα γίνει
αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία μας ,σε περίπτωση που δεν κατατεθεί
από τους ενδιαφερόμενους.
Οι υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ./ΔΕΚΟ του άρθρου 6 του ν.3613/2007
προσκομίζουν οι ίδιοι το παραπάνω πιστοποιητικό.
Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του
Ν.3613/2007 οι υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ./ΔΕΚΟ θα πρέπει επίσης να
προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού προσώπου ή αντίστοιχα της οικείας
υπηρεσίας σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει
στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
από κρατικούς πόρους κατά 51% τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού του και επιπλέον για τις εταιρίες ότι δεν είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του
μετοχικού της κεφαλαίου.
7.Η αίτηση μετάταξης του υπαλλήλου κοινοποιείται υποχρεωτικά από
τους υποψηφίους στην Τπηρεσία Διοικητικού της υπηρεσίας/νομικού
προσώπου στο οποίο υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι και στο εποπτεύον
το νομικό πρόσωπο Τπουργείο.
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8.Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών θα
γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ταχυδρομικώς επί αποδείξει
στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης
προθεσμίας.(Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία
της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).
9.Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει
να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου και Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύει.
10.Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να
εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του www.gspa.gr και θα εισαχθεί και στο
δικτυακό τόπο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα
(Τ.Ε.Α.Ι.Τ.) www.teait.gr .
11.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού-Διεύθυνση
Διοικητικού του Τ.Ε.Α.Ι.Τ. στα τηλέφωνα 210 5217115, 210 5217117, 210
5217118, 210 5217119.

Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
ΓΗΜΗΣΡΑ ΣΙΟΓΓΑ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ:
Οι Γ/νζειρ Γιοικηηικού ηων παπακάηω Τπηπεζιών να κοινοποιήζοςν άμεζα ηην
παπούζα ζηοςρ ςπαλλήλοςρ και ηιρ εποπηεςόμενερ από αςηέρ ςπηπεζίερ Ν.Π.Γ.Γ. και
κπαηικά Ν.Π.Ι.Γ./Γ.Δ.Κ.Ο.:

1. Τποςπγείο
Δζωηεπικών,
Αποκένηπωζηρ
και
Ηλεκηπονικήρ
Γιακςβέπνηζηρ
ηαδίος 27 ,101 83 Αθήνα
2. Τποςπγείο Οικονομικών
Νίκηρ 5-7,101 80 Πλ.ςνηάγμαηορ Αθήνα
3. Τποςπγείο Δξωηεπικών
Βαζ.οθίαρ 5,10671 Αθήνα
4. Τποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ
Μεζογείων 227-231,15451 Υολαπγόρ
5. Τποςπγείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ
Λ.Μεζογείων 119,101 92 Αθήνα
6. Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ
Αμαλιάδορ 17,115 23 Αθήνα
7. Τποςπγείο Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων
Ανδπέα Παπανδπέος 37, 15180 Μαπούζι
8. Τποςπγείο Τποδομών ,Μεηαθοπών και Γικηύων
Αναζηάζεωρ 2 και Σζιγάνηε,10191 Παπάγος
9. Τποςπγείο Δπγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ
ηαδίος 29,10110 Αθήνα
10. Τποςπγείο Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ
Απιζηοηέλοςρ 17,10187 Αθήνα
11. Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων
Ασαπνών 2,104 32 Αθήνα
12. Τποςπγείο Γικαιοζύνηρ, Γιαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Γικαιωμάηων
Λ.Μεζογείων 96,115 27 Αθήνα
13. Τποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη
Π.Κανελλοπούλος 4 ,10177 Αθήνα
14. Τποςπγείο Πολιηιζμού και Σοςπιζμού
Μποςμποςλίναρ 42,10682 Αθήνα
15. Τποςπγείο Θαλαζζίων Τποθέζεων, Νήζων και Αλιείαρ
Ακηή Βαζιλειάδη Πειπαιάρ ΣΚ 185 10
16.Γενική Γπαμμαηεία Δπικοινωνίαρ-Γενική Γπαμμαηεία Δνημέπωζηρ
Φπαγκούδη 11 και Αλεξ.Πάνηος,10163 Καλλιθέα
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