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e-mail : odiokrat@yahoo.gr
website : www.odiokrat.gr

ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Υπουργεία
∆/νσεις ∆ιοικητικού - Προσωπικού
2. Όλες τις Περιφέρειες
∆/νσεις ∆ιοικητικού - Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
∆/νσεις ∆ιοικητικού - Προσωπικού
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
(µε την παράκληση οι ανωτέρω Υπηρεσίες
να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για
να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι που
υπηρετούν σε αυτές και να κοινοποιήσουν
άµεσα την παρούσα σε όλες τις
εποπτευόµενες από αυτές Υπηρεσίες,
ΝΠ∆∆, κρατικά ΝΠΙ∆, ∆ΕΚΟ)
ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης
(για την εισαγωγή της ανακοίνωσης στη
σελίδα του ∆ικτυακού Τόπου)
Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74
ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για µετάταξη ενός υπαλλήλου στο Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 του ν. 3528/07 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 6 του ν. 3613/2007»
Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.∆.∆. εποπτευόµενο από το Υ.Π.Π.Ο.Α.)
προτίθεται να καλύψει τις αυξηµένες υπηρεσιακές του ανάγκες µε µετάταξη ή µεταφορά
ενός (1) µονίµου υπαλλήλου ή υπαλλήλου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού/Λογιστικού από Υπουργεία ή άλλες
δηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.∆.∆., καθώς και Κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου και ∆.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες
το ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου.
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Η µετάταξη θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 ν.
3528/2007 (ΦΕΚ 26Α), του άρθρου 10 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α), του άρθρου 35 ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226Α), σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 3613/2007
(ΦΕΚ 263Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, µετά από γνώµη του αρµόδιου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Φορέα Υποδοχής.
Οι υποψήφιοι πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας,
να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυµούν να µεταταγούν,
όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α) όπως ισχύει. Επειδή ο υπάλληλος
που θα µεταταχθεί θα αναλάβει την κύρια ευθύνη λειτουργίας του Οικονοµικού
Τµήµατος του Κ.Ω.Θ., θα συνεκτιµηθεί η προϋπηρεσία άνω της πενταετίας.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του
ΥΠ.ΠΟ.Α. µετά από συνεκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, της
εµπειρίας, καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους (που µπορεί να διαπιστωθούν
κατά την κρίση του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου και µετά από προσωπική
παράσταση και συζήτηση µε κάθε ενδιαφερόµενο).
Η µετάταξη θα πραγµατοποιηθεί µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης που κατέχει ο
υπάλληλος στο φορέα προέλευσης.
Η προκαλούµενη δαπάνη της µετάταξης εφόσον πρόκειται για µόνιµο υπάλληλο θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε
ισόποση µείωση της επιχορήγησης του τακτικού προϋπολογισµού του Κρατικού Ωδείου
Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση µεταφοράς υπαλλήλου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου η δαπάνη θα καλυφθεί απευθείας από τον προϋπολογισµό του
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, όπου έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το αρµόδιο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. και πάντως πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης
µετάταξης, θα αποσταλεί αίτηµα στη ∆ιεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, για την έγκριση πλήρωσης
των ζητουµένων θέσεων µε µετάταξη από την Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ
33/2006 όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 68 ν. 4002/2011.
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν:
Α) Οι µόνιµοι και οι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων ή
άλλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆.
∆εν περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι περιφερειών και Ο.Τ.Α., οι οποίοι µετατάσσονται µε
τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 246 ν. 3852/2010 και του άρθρου 58 ν.
3979/2011 αντίστοιχα.
Β) Οι υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
κρατικών Ν.Π.Ι.∆. και οι υπάλληλοι των ∆.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο και στις οποίες το ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους
κεφαλαίου.
Οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1892/1990,
είναι εκτός δηµοσίου τοµέα και συνεπώς δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3613/2007.
Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη
από το διορισµό ή από προηγούµενη µετάταξη µε τις διατάξεις αυτές ή άλλες ειδικές
διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 ν. 3801/2009.
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Με βάση τα ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική
αίτηση µετάταξης, στην αποκλειστική προθεσµία από ……………………….[1
µήνας].
Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι, µαζί µε την αίτηση µετάταξης (συνηµµένο υπόδειγµα), θα
πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
2. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που
αναγράφονται στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.
3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.
4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικών γνώσης Η/Υ.
5. Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών από το οποίο να προκύπτουν
επιπρόσθετα και τα εξής:
- Το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας.
- Η βαθµολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.
- Ότι στον υπάλληλο δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί
πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.
- Ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυµα µετάταξης από γενική ή ειδική
διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραµονής στην Υπηρεσία για ορισµένο χρονικό
διάστηµα λόγω παραµεθορίου ή για άλλους λόγους).
6. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου δύναται να συνεκτιµηθεί.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι για µετάταξη βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 ν. 3613/2007
θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλουν:
α) Οι υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.∆. βεβαίωση του Νοµικού Προσώπου σχετικά µε
το νοµικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους σε ποσοστό πενήντα ένα τοις
εκατό (51%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού του.
β) Οι υπάλληλοι των ∆ΕΚΟ 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. πρωτ. ∆ΙΠΙ∆∆/Β/18.21/
775/οικ34663/21.12.2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Η αίτηση υποψηφιότητας για µετάταξη πρέπει να κοινοποιηθεί από τον υποψήφιο
ταυτόχρονα και στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού της Υπηρεσίας στην οποία υπάγεται.
Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου για τους υπαλλήλους των Ν.Π.∆.∆., κρατικών Ν.Π.Ι.∆.
και ∆.Ε.Κ.Ο., η αίτηση µετάταξης πρέπει να κοινοποιηθεί υποχρεωτικά και στο
Υπουργείο από το οποίο εποπτεύονται τα Νοµικά Πρόσωπα και οι ∆.Ε.Κ.Ο.
Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση µετάταξης µε τα
συνηµµένα δικαιολογητικά:
1. Είτε αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, κατά τις
εργάσιµες µέρες και ώρες, στη Γραµµατεία του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, στη
διεύθυνση Φράγκων 15, 546 25 Θεσσαλονίκη.
2. Είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή µε την ένδειξη «Αίτηση Μετάταξης κατόπιν
της µε Α.Π. ……. Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης» προς: Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης,
Φράγκων 15, 546 25 Θεσσαλονίκη (το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).
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Η παρούσα ανακοίνωση αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, Περιφέρειες και
Ανεξάρτητες Αρχές προκειµένου να την κοινοποιήσουν άµεσα σε όλες τις εποπτευόµενες
από αυτές Υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆., κρατικά Ν.Π.Ι.∆. και ∆ΕΚΟ και να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε
αυτές.
Επίσης αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
προκειµένου να εισαχθεί στον οικείο διαδικτυακό του ιστότοπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, κ. ……………………., στα τηλέφωνα 2310-522157,
2310-555163, εσωτ. (2).
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΦΑΚΗΣ
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ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………….

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑ………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ……………………..

Σας καταθέτω τον φάκελο µε τα

∆/ΝΣΗ…………………………………..

απαραίτητα

ΤΑΧ. ΚΩ∆……………………………...

παρακαλώ να εξετάσετε το αίτηµα

ΠΟΛΗ…………………………………..

µετάταξής µου στην Υπηρεσία σας,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………...

βάσει

E-mail…………………………………...

ανακοίνωσής σας.

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για

της

δικαιολογητικά

υπ’

αριθµ.

και

…………..

Ο/Η αιτ….

µετάταξη µε ταυτόχρονη µεταφορά της
θέσης στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
(Κ.Ω.Θ.)

Επισυνάπτονται
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Α. Όλα τα Υπουργεία
1. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων- Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα
2. ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων- Μεσογείων 96, 115 27
Αθήνα
3. Εθνικής Άµυνας- Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 155 61 Χολαργός
4. Εξωτερικών ∆Τ1 ∆ιεύθυνση Προσωπικού- Ακαδηµίας 1, 106 71 Αθήνα
5. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Σταδίου 29, 105 59
Αθήνα
6. Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης- Β. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
7. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής- Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, 185 10
Πειραιάς
8. Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού, Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
9. Οικονοµικών- Καραγεώργη Σερβίας 10, 105 62 Αθήνα
10. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων- Ανδρ. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
11. Περιβάλλοντος & Ενέργειας- Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
12. Πολιτισµού & Αθλητισµού- Μπουµπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
13. Υγείας- Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα
14. Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων- Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Αθήνα
Β. Όλες οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
1. Αττικής- Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα
2. Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας- Β. Ηπείρου 20, 45 445 Ιωάννινα
3. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας- Σωκράτους 111, 41 336 Λάρισα
4. Κρήτης- Πλατεία Κουντουριώτη, 71 202 Ηράκλειο
5. Μακεδονίας – Θράκης- Καθ. Ρωσσίδη 11, 546 55 Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 54008
6. Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Ν.Ε.Ο.
Πατρών-Αθηνών 158, 26 442
7. Αιγαίου- Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς
Γ. Όλες οι Περιφέρειες
1. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης- Γ. Κακουλίδου 1, 691 00 Κοµοτηνή
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2. Αττικής- ∆/νση Εξυπηρέτησης του πολίτη και Οργάνωσης- Τµήµα Ενηµέρωσης του
πολίτη- Συγγρού 15-17, 117 41 Αθήνα
3. Βορείου Αιγαίου- Κουντουριώτη 1, 811 00 Μυτιλήνη
4. ∆υτικής Ελλάδας- Ν.ΕΟ. Πατρών-Αθηνών 32, 264 41 Πάτρα
5. ∆υτικής Μακεδονίας- Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00, Κοζάνη
6. Ηπείρου- Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα
7. Θεσσαλίας- Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου, 411 10
Λάρισα
8. Ιονίων Νήσων- Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές ποταµού, 491 00 Κέρκυρα
9. Κεντρικής Μακεδονίας- Β. Όλγας 198, 541 10 Θεσσαλονίκη
10. Κρήτης- Πλατεία Ελευθερίας, 712 01 Ηράκλειο
11. Νοτίου Αιγαίου- Επτανήσου 35, 841 00, Ερµούπολη Σύρου
12. Πελοποννήσου- Πλατεία Εθν. Μακαρίου, 221 00 Τρίπολη
13. Στερεάς Ελλάδας- Υψηλάντου 1, 351 00 Λαµία
∆. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές
1. Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)- Πούλιου 6, 115 23 Αθήνα
2. Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών- Ιερού Λόχου 3, 151 24
Μαρούσι
3. Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα- Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23
Αθήνα
4. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)- Λ. Κηφισίας 60, 151 25
Αθήνα
5. Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)- Αµερικής 5 & Πανεπιστηµίου, 105 64
Αθήνα
6. Επιτροπή Ανταγωνισµού- Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, 104 34 Αθήνα
7. Συνήγορος του Καταναλωτή- Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 112 71 Αθήνα
8. Συνήγορος του Πολίτη- Χ. Μέξη 5, 115 28 Αθήνα
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