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ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας 
με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ, κατ’ εφαρμογή του αρ. 23 
του ν. 4587/2018.

Σχετ.: «Εφαρμογή των διατάξεων του  άρθρου 23 του ν.4587/2018 (Α΄218)  Πρόγραμμα 
Μετατάξεων Εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης σε φορείς της παραγράφου 2 του 
παρόντα, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 4587/2018 (Α 218/24.12.2018) «1. Οι 
υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη 
Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» δύνανται να μεταφέρονται σε 
φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της κοινής 
υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η μεταφορά του 
προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής 
διάταξης, με την ίδια σχέση εργασίας και τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, σε κενή οργανική θέση 
ή, ελλείψει αυτής, σε συνιστώμενη με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 
προσωποπαγή θέση φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), εφόσον συντρέχουν 
υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς. Η μεταφορά γίνεται σε θέση συναφούς κλάδου ή 
ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον ο αιτών τη μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του 
κλάδου ή της ειδικότητας, στον οποίο μεταφέρεται. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε 
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βαθμό ανάλογα με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης και 
με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μεταφέρονται. Κατά τα λοιπά, για τη 
βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
νόμων 4369/2016 (Α΄33) και 4354/2015 (Α΄176), αντίστοιχα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας βαρύνουν 
τον φορέα υποδοχής βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015. Οι συνιστώμενες προσωποπαγείς 
θέσεις καταργούνται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών».

Η μεταφορά διενεργείται σε θέση συναφούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, 
εφόσον ο αιτών τη μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας, στον 
οποίο μεταφέρεται. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με τον 
συνολικό χρόνο υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης και με τα τυπικά 
προσόντα της κατηγορίας στην οποία μεταφέρεται. Κατά τα λοιπά για τη βαθμολογική και 
μισθολογική κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 
4369/2016 (Α΄33) και 4354/ 2015 (Α΄176), αντίστοιχα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας βαρύνουν τον 
φορέα υποδοχής βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015. Οι συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις 
καταργούνται μετά την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών. 

Προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στην έκδοση της κοινής απόφασης της παρ.3 του 
άρθρου 23 του ως άνω νόμου, η οποία εκδίδεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου μας και 
σύμπραξη των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλούμε να μας 
γνωρίσετε, έως και 31 Ιανουαρίου 2019, τις κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
αντίστοιχων τυπικών προσόντων που η Υπηρεσία σας θέλει να πληρώσει ή τις ανάγκες σας πέραν 
των κενών θέσεων, προκειμένου να καλυφθούν με μεταφορά προσωπικού της Ελληνικής 
Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ.. Επισημαίνεται ότι για τα εν λόγω αιτήματα μεταφοράς 
προσωπικού θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι αντίστοιχες πιστώσεις. 

Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται συγκεντρωτική κατάσταση του προσωπικού της 
Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης που δύναται να μεταφερθεί, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, 
ειδικότητα και τυπικά προσόντα (για την κατηγορία ΔΕ), καθώς και η περιοχή στην οποία σήμερα 
υπηρετεί. Για τις ειδικότητες των απασχολούμενων που ενδεχομένως δεν αντιστοιχούν σε 
ειδικότητες που προβλέπονται στους οργανισμούς των δημοσίων υπηρεσιών, παρακαλούνται οι 
φορείς που έχουν ανάγκη από προσωπικό να αιτηθούν την κάλυψη των αναγκών σε παρεμφερείς 
ειδικότητες.

Η καταγραφή για πλήρωση κενών θέσεων ή κάλυψη αναγκών των φορέων θα γίνει σε 
αρχείο EXCEL, το οποίο επισυνάπτεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
dio@mnec.gr, το αργότερο έως και 31 Ιανουαρίου 2019, με συμπληρωμένο το ονοματεπώνυμο 
του αρμόδιου υπαλλήλου, του αρμόδιου Προϊσταμένου, τα στοιχεία επικοινωνίας και στη συνέχεια 
οι υπηρεσίες θα πρέπει να διαβιβάσουν εγγράφως αμελλητί τα εν λόγω στοιχεία με υπογραφή 
αρμόδιου Υπουργού.

Τα Υπουργεία θα αποστείλουν ένα και μοναδικό e-mail στο οποίο θα περιλαμβάνονται 
συγκεντρωτικά στοιχεία και για τις περιφερειακές υπηρεσίες και για τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν. 
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Το Υπουργείο Εσωτερικών να κοινοποιήσει την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού 
της χώρας.

    
Ο Αναπληρωτής Υπουργός                                                     
Οικονομίας και Ανάπτυξης

                       Στέργιος Πιτσιόρλας

Συνημμένα:
1. Πίνακας  (Excel) προς συμπλήρωση αιτημάτων 
2. Συγκεντρωτική κατάσταση προσωπικού, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα 

και τυπικά προσόντα του προς μεταφορά προσωπικού.

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργεία 

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων

(με ευθύνη των Υπουργείων που τις εποπτεύουν)
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

ΚΟΙΝ.: 
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
3. Γραφείο Υφυπουργού
4. Γραφείο  Γενικού Γραμματέα Υπουργείου   
5.    Γραφείο Γενικού  Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 
6.    Γραφείο Γενικού  Γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτ. Επενδύσεων
7.    Γραφείο Γενικού  Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
8.    Γραφείο Γενικού  Γραμματέα Βιομηχανίας
9.    Γραφείο Ειδικού  Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ 
10.  Γραφείο Ειδικής  Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ
11.  Γραφείο Ειδικής  Γραμματέα ΣΥΔΠΤΑΜΕΤΕΑΑΠ
12.  Γραφείο Ειδικού  Γραμματέα  ΣΔΙΤ
13. Γραφεία  Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

    

Κ.Α.Α.
ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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