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                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

                                                                                  ΑΓΑ:                                                  

 

                                
 

       
 

Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α                                        Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014  
                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.:Δ2 1049050 ΕΞ 2014 

Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν 
ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΓΙ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ (Γ2)  
ΣΜΗΜΑ Β΄  
 

Ταρ. Γ/λζε    : Kαξ.Σεξβίαο 10                                
Ταρ. Κώδηθαο: 101 84 ΑΘΗΝΑ                             
Τειέθωλν     : 210 -3375106/118               
 FAX: 210-33.75.233 

 ΠΡΟ:  

 Πίνακα αποδεκτών 

 

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωζη- ππόζκληζη  για μεηάηαξη ςπαλλήλων»  
 
I.Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, πξνηίζεηαη λα θαιύςεη  ππεξεζηαθέο ηνπ αλάγθεο ζηελ 

Κεληξηθή Υπεξεζία (Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Μνλάδα Κξαηηθώλ 

Δληζρύζεσλ θαη Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ) κε ηε κεηάηαμε 16 

ππαιιήισλ ζε ζέζεηο  εηδηθόηεηαο ( ΠΕ ) ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ. 

 Σηε δηαδηθαζία κεηάηαμεο, κεηέρνπλ ππάιιεινη θξαηηθώλ Ν.Π.Ι.Γ. θαζώο θαη 

ππαιιήισλ  ησλ ΓΔΚΟ, νη νπνίεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ζηηο 

νπνίεο ην δεκόζην θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνύ ηνπο θεθαιαίνπ, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 ηνπ Ν. 3613/2007, 71 παξ. 1,3 θαη 5, άξζ.73 & 74 ηνπ Ν. 

3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α΄/9.2.2007)  θαη παξ. 5 ηνπ αξ. 35 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 

226/Α΄/27-10-2011)όπσο ηζρύνπλ.  

ΙΙ. Δηδηθόηεξα ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ θαη ηα απαηηνύκελα ηππηθά πξνζόληα ( θύξηα θαη 

πξόζζεηα), όπσο  απηά πξνζδηνξίζηεθαλ  κεηά από απόθαζε ηνπ Α΄ Υπεξεζηαθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ  7 Μαξηίνπ 2014,έρνπλ σο αθνινύζσο: 

 5  θέζειρ ζα θαιπθζνύλ από θαηόρνπο πηπρίνπ Ννκηθήο Α.Δ.Ι. ή ηζόηηκνπ 

ηίηινπ ζρνιώλ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 11  θέζειρ ζα θαιπθζνύλ από  θαηόρνπο α) πηπρίσλ ή δηπισκάησλ 

Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ 

Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ ή Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ Σρέζεωλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηεζλώλ 

θαη Δπξωπαϊθώλ − Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Σπνπδώλ κε θαηεύζπλζε ηηο Γηεζλείο 

θαη Δπξωπαϊθέο Οηθνλνκηθέο Σπνπδέο ή Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ή 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ή Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο ή Φξεκαηννηθνλνκηθήο 
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θαη Τξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθήο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Ναπηηιηαθώλ 

Σπνπδώλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Υπεξεζηώλ ή Σηαηηζηηθήο  ή Σηαηηζηηθήο 

θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ή 

Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο ΑΔΙ Παλεπηζηεκηαθνύ ηνκέα ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκνπ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο αιινδαπήο ή Τερλνινγίαο θαη Σπζηεκάηωλ 

Παξαγωγήο (ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο, όπωο κεηνλνκάζηεθε) ή 

πηπρίν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ-Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε  ή 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ-Μάξθεηηλγθ Γηνίθεζεο ή Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ-Λνγηζηηθήο ή πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ 

θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π ή ηζόηηκωλ ηίηιωλ  ζρνιώλ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο . 

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. γλώζε Φεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, (β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ, (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ θαη 

2. πνιύ θαιή γλώζε ( ηνπιάρηζηνλ )ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

 

IΙI.Διαδικαζία μεηαηάξεων: 

 Οη κεηαηάμεηο δηελεξγνύληαη  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  6 ηνπ Ν. 

3613/2007,71 παξ. 1,3 θαη 5, 73 & 74 ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α΄/9-2-2007), παξ. 

5 ηνπ αξ. 35 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α΄/27-10-2011)  όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρύνπλ,  κε  κεηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ, κεηά από γλώκε ηνπ Α΄ 

Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απόθαζεο (από ην ππεξεζηαθό 

ζπκβνύιην) θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο κεηάηαμεο, ζα απνζηαιεί ζηε 

Γ/λζε Πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αίηεκα γηα ηελ έγθξηζε ηεο πιήξσζεο ησλ δεηνύκελσλ 

ζέζεσλ κε κεηάηαμε από ηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΥΣ 33/06, ζύκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 

4002/ 2011 (ΦΔΚ 180/Α΄/22-8-2011).  

 

IV.Δικαίωμα ςποβολήρ αίηηζηρ : 

 Υπάιιεινη θξαηηθώλ Ν.Π.Ι.Γ. θαζώο θαη ππάιιεινη ησλ ΓΔΚΟ, νη νπνίεο δελ 

είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ζηηο νπνίεο ην δεκόζην θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία 

ηνπ κεηνρηθνύ ηνπο θεθαιαίνπ θαη νη νπνίνη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Ν. 3613/2007.  

 Οη ππνςήθηνη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζα πξέπεη λα 

θαηέρνπλ ηα απαηηνύκελα ηππηθά πξνζόληα όπσο απηά αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Γελ 
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επηηξέπεηαη κεηάηαμε ππαιιήινπ πξηλ παξέιζνπλ πέληε (5) έηε από ην δηνξηζκό ή από 

πξνεγνύκελε κεηάηαμε ή έρνπλ νηνδήπνηε θώιπκα από άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε 

(π.ρ. κεηάηαμε ζε παξακεζόξην πεξηνρή κε ππνρξεσηηθή παξακνλή θ.η.ι.), (αξζ. 19 

παξ. 5 ηνπ Ν. 3801/2009). 

V.Απαιηούμενα δικαιολογηηικά: 

 Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηηζη μεηάηαξηρ 

(ςπόδειγμα),  θαη λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ/Πξνζσπηθνύ ηεο 

νξγαληθήο ηνπο ζέζεο: Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα εμήο 

δικαιολογηηικά: 

 αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

 ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα είλαη αιεζή. 

 νη  ππάιιεινη θξαηηθώλ Ν.Π.Ι.Γ., βεβαίσζε ηνπ Ννκηθνύ  Πξνζώπνπ ή 

αληίζηνηρα ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ην λνκηθό θαζεζηώο πνπ ην δηέπεη, ήηνη όηη 

αλήθεη ζην θξάηνο ή επηρνξεγείηαη ηαθηηθώο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο από 

θξαηηθνύο πόξνπο θαηά 51% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ, 

 νη  ππάιιεινη Γ.Δ.Κ.Ο., βεβαίσζε από ηελ νηθεία ππεξεζία, από ηελ νπνία λα 

πξνθύπηεη όηη δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Φξεκαηηζηήξην θαη όηη ην Γεκόζην θαηέρεη ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ (ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 

ΠΙΓΓ/Β/18.21/775/νηθ.34663/21-12-2007 Δγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ.Γ.Γ.Α.) 

 Πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη εθηόο ησλ 

άιισλ: 

 ε ηπρόλ ύπαξμε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο, 

 όηη ν ππάιιεινο δελ έρεη νπνηνδήπνηε θώιπκα κεηάηαμεο από άιιε γεληθή ή 

εηδηθή δηάηαμε. (π.ρ. ππνρξέσζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα ιόγσ παξακεζνξίνπ ή γηα άιινπο ιόγνπο), 

 ε βαζκνινγία ησλ εθζέζεσλ αμηνιόγεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ην πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ζα αλαδεηεζεί 

απηεπάγγειηα από ηελ Υπεξεζία καο, θαη’ εθαξκνγή ηεο ΓΙΑΓΠ/Α/17854/10-07-2007 

ΚΥΑ) 

 Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη απνδεηθηηθώλ ρεηξηζκνύ 

Η/Υ. 

 Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν  δειηίνπ αζηπλνκηθήο  ηαπηόηεηαο 

 Βεβαίσζε απνδνρώλ 

 

VI.Τποβολή αιηήζεων : 
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 Απηνπξνζώπσο ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

(Καξ. Σεξβίαο 8, Τ.Κ. 10184 Αζήλα) 

 Ταρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γηεύζπλζε : Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ, Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ, Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο 

Υπνζηήξημεο, Γ/λζε Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (Γ2)-Τκήκα Β΄,  Καξ. Σεξβίαο 

10 -Τ.Κ. 10184 Αζήλα.  

VII. Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζεων: 

 Αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο από 7/4/2014  μέσπι  7/5/2014. Σηελ πεξίπησζε 

ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ην εκπξόζεζκν ησλ 

αηηήζεσλ θξίλεηαη από ηελ εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί ηνπ 

θαθέινπ. 

VIII. Τποσπέωζη κοινοποίηζηρ ηηρ παπούζαρ Ανακοίνωζηρ από Δ/νζειρ 

Διοικηηικού:  

 Κάζε θνξέαο ζηνλ νπνίν απνζηέιιεηαη ε παξνύζα αλαθνίλσζε νθείιεη λα ηελ 

θνηλνπνηήζεη ζε όιεο ηηο επνπηεπόκελεο από απηόλ ππεξεζίεο θαη λα πξνβεί ζηηο 

απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ώζηε λα λάβοςν γνώζη αςηήρ οι ςπάλληλοι πνπ ππεξεηνύλ 

ζε απηέο.  

Η παξνύζα απνζηέιιεηαη ζην Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ www.ydmed.gov.gr 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ 

Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (Γ2)– Τκήκα Β΄ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ, ηει. 210-3375106-118 

       Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

         

                                                                              ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤΡΝΑΡΑ 
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ΑΙΣΗΗ 

ΔΠΩΝΤΜΟ:……………………........ 

ΟΝΟΜΑ:………………………..........   

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:………………........... 

ΤΠΗΡΔΙΑ:…………………............ 

ΔΠΟΠΣΔΤΟΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ:…....... 

……………………………………....... 

ΣΗΛ. ΤΠΗΡΔΙΑ:………………… 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ:………………………. 

……………………………………….. 

Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: 

Πόλη:………………………………. 

Οδόρ-απιθμόρ…………………….. 

ΣΚ……………….. 

Σηλ………………… 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Καηηγοπία:……………………...... 

Κλάδορ:………………………....... 

Διδικόηηηα:……………………..... 

Βαθμόρ:……………………….. 

Έηη Τπηπεζίαρ:………………… 

Ημεπ. Γέννηζηρ:……………….. 

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

…………………………………........ 

……………………………………..... 

…………………………………........ 

……………………………………..... 

……………………………………...... 

……………………………………...... 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Άγαμορ:……………………. 

Έγγαμορ:…………………… 

Απιθμόρ ηέκνων:…………… 

                                                                                                         

             

 

 

 

 

 

ΠΡΟ 

ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ/ΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΣΜ. Β΄ 

Κ. επβίαρ 10 -10184 ΑΘΗΝΑ 

Κοινοποίηση:……………………………… 

…………………………………………………. 

(ςπηπεζία πος ςπηπεηεί ο ςπάλληλορ) 

 

ΘΔΜΑ: «Αίηηζη μεηάηαξηρ ζύμθωνα με ηιρ    

διαηάξειρ ηων άπθ. 71 παπ. 1,3,5 , άπθ. 

73,74 ηος  Ν. 3528/07 και ηος άπ.10 ηος 

Ν.3801/2009» 

 

Παπακαλώ να πποβείηε ζηιρ απαιηούμενερ    

ενέπγειερ για ηη μεηάηαξή μος ζε θέζη  

ειδικόηηηαρ (ΠΔ) ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ με ζσέζη επγαζίαρ ιδιωηικού 

δικαίος αοπίζηος σπόνος ηος Τπ. 

Οικονομικών, ζύμθωνα με ηην απ. Δ2 

1049050 ΕΞ 2014/ 17.3.2014 ανακοίνωζη ηηρ 

ςπηπεζίαρ ζαρ. 

                ΑΘΗΝΑ,…………/………/2014 

                           Ο/Η  ΑΙΣ…………….. 

 

                                  (ςπογπαθή) 

ςνημμένα ςποβάλω ηα παπακάηω 

δικαιολογηηικά (ππωηόηςπα ή ζε επικςπωμένα 

θωηοανηίγπαθα): 

1..................................................................

2..................................................................

3..................................................................

4..................................................................

5………………………………………………................. 
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6.................................................................. 

7.………………………………………………................ 
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