ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 12.05.2015
Αρ. πρωτ.: 60095

ΕΤΕΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πειραιώς 9-11
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ: 10552
Πληροφορίες: Μαρία Οικονόµου
Τηλ.: 210 5219706
Fax.: 210 5219705
e-mail: t.dad@etea.gov.gr

Προς:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: "Ανακοίνωση επανασύστασης καταργηθέντων θέσεων και κλάδων του ΕΤΕΑ και υποβολή
αιτήσεων επαναπρόσληψης ή διάθεσης σε άλλο Φορέα".

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 & της
παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015) επανασυστήνονται οι θέσεις και οι
κλάδοι, όπως και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων µόνιµου και µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού των ασφαλιστικών ταµείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ
και ΕΤΕΑ) και του ΟΑΕ∆ που καταργήθηκαν κατ’εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν.4172/2013(Α’
167).
Ως εκ τούτου το ανωτέρω προσωπικό, δεδοµένου ότι δεν έχει µεταταχθεί/µεταφερθεί βάσει
οριστικών πινάκων διάθεσης, µπορεί να επανέλθει στις θέσεις τις οποίες κατείχε πριν τεθεί σε
διαθεσιµότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αίτηση που υποβάλλεται εντός
δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του Ν.4325/2015 στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού του Ταµείου, ήτοι
από τις 11/5/2015 µέχρι την Πέµπτη 21 Μαΐου 2015.
Υπάλληλοι του Ταµείου, οι οποίοι περιλαµβάνονται σε τελικούς πίνακες διάθεσης δύνανται να
δηλώσουν µε αίτησή τους που υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού/∆ιοικητικού του φορέα
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υποδοχής, εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του Ν.4325/2015, ήτοι από τις 11/5/2015 µέχρι
την Πέµπτη 21 Μαΐου 2015, ότι επιθυµούν να µεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαµβάνουν
βάσει των πινάκων αυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας,
όπως ενεργήσουν άµεσα έως τις 21 Μαίου 2015 σύµφωνα µε τα ανωτέρω και η ∆ιεύθυνση
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΤΕΑ όπως αναρτήσει την ως άνω ανακοίνωση στη ιστοσελίδα
του Ταµείου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΤΕΑ: 6476/11-04-2012

