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                                                       Αρ. Πρωτ. 1522 
                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Πειραιάς, 05/09/2014 
        ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
            Ακτή Μιαούλη 65 - 185 36  Πειραιάς 
     Τηλ.:  21042 93 827  -  29,  FAX:  21042 93 831 

 
 

Προς 
Ως ο Πίνακας Αποδεκτών  
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί  
άμεσα στους υπαλλήλους και στις  
εποπτευόμενες Υπηρεσίες ΝΠΔΔ) 

 
Κοιν.:  
Υπουργείο Διοικητικής  
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής  
Διακυβέρνησης  
Γενική Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού 
Δ/νση Διοικ. Ανθρώπινου Δυναμικού 
Τμήμα Μεταβολών 
(για ενημέρωση της σελίδας του  
Δικτυακού τόπου) 

 
 

Θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο ΝΕΕ» 
 

Το  ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές 
ανάγκες του με μετάταξη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική 
αίτηση στη Δ/νση  Διοικητικού του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ταχ. Δνση: 
Ακτή Μιαούλη 65 – Πειραιάς Τ.Κ. 18536 Πειραιάς). Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε 
αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συνημμένη επιστολή.  
 
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71,73 και 74 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) των άρθρων 10 και 19 του 
Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/4-9-2009), του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 και 
των άρθρων 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 ύστερα από γνώμη του αρμόδιου 
Υπηρεσιακού  Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.  
 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 
163 Α) δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από 
διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη. 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ 
(μόνιμοι ή ΙΔΑΧ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 
και του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον 
υπηρεσία. 
 

ΑΔΑ: Ω5ΡΨ469ΗΞΕ-ΙΧΕ



 2

Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν οι 
υπάλληλοι εφόσον δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις (άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 
4024/2011-ΦΕΚ 226 Α΄). Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από 
τον Προϋπολογισμό του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, του οποίου τα έσοδα 
προέρχονται αποκλειστικά από συνδρομές των μελών του και ουδόλως επιβαρύνεται 
ο Κρατικός Προϋπολογισμός (συνημμένη υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1501/29-8-2014 βεβαίωση 
του Οικονομικού τμήματος του ΝΕΕ).  
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι θέσεις που το ΝΕΕ προτίθεται να καλύψει με μετάταξη 
υπαλλήλων, έχουν ως ακολούθως. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΠΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2 

 
Για τους ανωτέρω υποψηφίους πέραν των τυπικών προσόντων που προβλέπονται 
από 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΄.) καθώς και από το αρ. 6 παρ. 4 Α1, Α2, Α5 του ΠΔ 226/2000 (ΦΕΚ 195 Α) 
απαιτούνται πρόσθετα προσόντα, τα οποία αιτιολογημένα καθόρισε η Διοικούσα 
Επιτροπή του ΝΕΕ κατά την υπ’ αριθ. 5/4-8-2014 συνεδρίαση της και ενέκρινε το 
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3528/2007   
  
 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

- Πτυχίο Οικονομικής Σχολής ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αλλοδαπής 
- Γνώσεις και εμπειρία Δημόσιου & Ιδιωτικού Λογιστικού. 
- Εμπειρία στη σύνταξη Προϋπολογισμού και Απολογισμού. 
- Εμπειρία στην χρήση Οικονομικού Μηχανογραφικού Συστήματος – 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – internet και γνώση μηχανοργάνωσης Μητρώου 
Μελών.  

- Εμπειρία & ικανότητα άσκησης Διοικήσεως 
- Προϋπηρεσία σε παρεμφερείς υπηρεσίες και, ει, δυνατόν σε άλλα 

Επιμελητήρια 
- Γνώσεις για διακίνηση της αλληλογραφίας και ευχέρεια προφορικής 

επικοινωνίας  με  τα  μέλη 
- Ευχέρεια και δεξιότητα στην προετοιμασία και παρακολούθηση 

συνεδριάσεων, σύνταξη πρακτικών, κειμένων εγγράφων.  
- Πολύ καλή γνώση αγγλικής  

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Διοικητικού  του ΝΕΕ από 12 
Σεπτεμβρίου 2014 έως 13 Οκτωβρίου 2014  τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση μετάταξης 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του 

περιεχομένου  του 
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών. 
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας  
5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνεται ότι δεν τους 

έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική 
δίωξη, 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 παραμεθόριου ή για άλλους λόγους) καθώς 
και οι εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας. 
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Επισημαίνεται ότι για τους μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου και των ΝΠΔΔ, 
το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, κατ΄ 
εφαρμογή της ΔΙΑΔΠ/Α17854/10-7-2009 (ΦΕΚ 11/71/Τ.Β/11-7-2007).  

 
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα  και στην Υπηρεσία 
Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Προκειμένου για 
υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ και στο εποπτεύον το Νομικό Πρόσωπο 
Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την 
αίτηση του / της υπαλλήλου. 
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
Διαδικασία Μετατάξεων  

• Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 
1, 3 και 5, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) και του άρθρου 6 
του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/α/23-11-2007), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν μετά από γνώμη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων 
ΝΠΔΔ αρμοδιότητας ΥΝΑ.  

 
• Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και πριν την έκδοση 

της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Πρόσληψης 
Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων 
θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύμφωνα με το άρθρο 
68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011). 

 
• Η παρούσα ανακοίνωση αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, προκειμένου να 

την κοινοποιήσουν στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν, καθώς και στο 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
προκειμένου να εισαχθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
Διεύθυνση Διοικητικού του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στο τηλέφωνο 210 
42.93.830. 
 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΡΑΤΣΟΣ 
 
 
 
Συνημμένα: Υπόδειγμα Αίτησης 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Γενική Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού 
Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού  
(όπως αναρτήσει την παρούσα ανακοίνωση στο διαδικτυακό της τόπο) 

2. Όλα τα Υπουργεία – Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
(όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλους τους εποπτευομένους φορείς – ΝΠΔΔ). 

3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Δ/νσεις Διοικητικού  
(όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλους του εποπτευμένους φορείς) 

4. Περιφέρειες 

ΑΔΑ: Ω5ΡΨ469ΗΞΕ-ΙΧΕ



 4

5. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές  
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