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Μαρούσι, 5-2-2019
Αρ. Πρωτ. 17116 /Θ1

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ.
Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και
άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
4473/17 (Α΄ 78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα
παιδείας»,
2. την αρ. 151436/Θ1/13-9-2018 (Β΄4405, ΑΔΑ: 60ΖΑ4653ΠΣ-ΩΗ2) Κ.Υ.Α. Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»»,
3. Το Π.Δ. 50/2001 περί «Καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημόσιου Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
εκδίδουμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
1. Η Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών αποτελεί Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, εποπτεύεται από τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δημόσιου
τομέα (άρθρο 1 του ν. 3512/2006 όπως ισχύει).
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Σκοπός του Ν.Π.Ι.Δ. είναι η διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του Ισλαμικού Τεμένους
που έχει ανεγερθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων για την κάλυψη των θρησκευτικών
αναγκών των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική (άρθρο 2 του ν. 3512/2006
όπως ισχύει).
2. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.
13/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ., προβαίνει σε ανοικτή
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και των
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη:
α) τις σταθερά εκπεφρασμένες επιθυμίες της Ελληνικής Πολιτείας, όπως το Ισλαμικό
Τέμενος Αθηνών λειτουργήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις, προκειμένου να επιτελέσει
τον σκοπό και την αποστολή του,
β) το γεγονός ότι το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών με την έναρξη λειτουργίας του θα
εξυπηρετήσει τις λατρευτικές ανάγκες των ημεδαπών μουσουλμανικών κοινοτήτων της
Αττικής καθώς και μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών,
γ) το γεγονός ότι το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών εκτιμάται ότι με την έναρξη λειτουργίας
του θα αποτελέσει κέντρο διεθνούς ενδιαφέροντος, με την εξυπηρέτηση των
λατρευτικών

αναγκών

υψηλών

επισκεπτών,

επίσημων

και

διπλωματικών

αντιπροσωπιών καθώς και τουριστών,
δ) το γεγονός ότι το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών κατά την έναρξη λειτουργίας του
εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη διεθνή προβολή της χώρας,
ε) το γεγονός ότι λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης, το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει υιοθετήσει την πρακτική να εξαντλεί, σε κάθε
περίπτωση, τις δυνατότητες των ήδη διαθέσιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων του
Ελληνικού Δημοσίου, πριν προβεί σε ενέργειες απόκτησης νέων, που αυξάνουν τόσο τη
δική του όσο και τη συνολική δημόσια δαπάνη,
στ) το γεγονός ότι το Ν.Π.Ι.Δ. προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του,
απαιτείται να στελεχωθεί από ισχυρές επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών
της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες,
ζ) το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή
αναδόχων που θα αναλάβουν υποστηρικτικές, για το Ν.Π.Ι.Δ., υπηρεσίες (φύλαξη και
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καθαριότητα του Τεμένους, λοιπές υπηρεσίες) απαιτείται χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δυο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του σχετικού Π.Δ. Περί Οργανισμού
του Ν.Π.Ι.Δ.
3. Θέσεις Εργασίας:
3.1 Ενός (1) πολιτικού μηχανικού, Εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1).
3.2 Ενός (1) υπαλλήλου, Εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 2).
3.3 Ενός (1) υπαλλήλου, Εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 3).
3.4 Τριών (3) υπαλλήλων Εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 4).
3.5 Δυο (2) υπαλλήλων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 5).
4. Υποχρεωτικά και συνεκτιμώμενα προσόντα
Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει
να κατέχουν υποχρεωτικά τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από το Π.Δ. 50/2001
(Α΄/39).
Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν κάθε άλλο στοιχείο, που κατά την κρίση τους
θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί (π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, γνώση ξένης
γλώσσας, πιστοποιητικά επιμόρφωσης, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας κλπ.).
5. Εμπειρία.
5.1 Για την θέση του πολιτικού μηχανικού, (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1): εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε θέματα επίβλεψης έργων ή μελετών που αφορούν λατρευτικούς χώρους και
σε διαγωνιστικές διαδικασίες έργων και μελετών.
5.2 Για την θέση του Υπαλλήλου, (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 2), εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
στα:
-

Τήρηση- λογιστική διαχείριση διπλογραφικού συστήματος.

-

Γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

-

Τήρηση οικονομικών καταστάσεων και ΚΒΣ.

-

Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού – εκκαθάριση
δαπανών.

-

Σε διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών (υλικών και υπηρεσιών).
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5.3 Για την θέση του Υπαλλήλου, (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 3) εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών:
-

Σε θέματα διοίκησης προσωπικού.

-

Στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού (τακτικού και με σύμβαση έργου
ορισμένου χρόνου).

-

Σε μισθοδοσία προσωπικού μέσω ΕΑΠ (τακτικού και με σύμβαση έργου
ορισμένου χρόνου).

5.4 Για τις θέσεις υπαλλήλων, (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 4), εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών στην
φύλαξη προσώπων και εγκαταστάσεων εκ των οποίων τα πέντε (5) τελευταία έτη σε
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και των
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
5.5 Για τις θέσεις υπαλλήλων, (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 5) εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε
θέσεις Γενικών Καθηκόντων, Επιμελητών, Εργατών.
6. Υποβολή αιτήσεων
6.1. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή
του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για τους οποίους
δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική ή
πειθαρχική δίωξη.
6.2 Η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό σημείωμα, η υπεύθυνη δήλωση και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά με
συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορά από 14/02/2019 μέχρι το
αργότερο τις 01/03/2019 (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία της
σφραγίδας του ταχυδρομείου / ταχυμεταφορέα) στην κατωτέρω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης
Τμ. Μουσουλμανικών Υποθέσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
T. K. 15180-Μαρούσι
Θέμα: Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του
Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών
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6.3 Η αίτηση, (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα αίτησης), θα συνοδεύεται από:
α) βιογραφικό σημείωμα, (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) όπου θα αναφέρεται
λεπτομερειακά η επαγγελματική εμπειρία με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν
υπηρετήσει οι ενδιαφερόμενοι και τα αντικείμενα που έχουν χειρισθεί.
β) Υπεύθυνη δήλωση, (του άρθρου 8 του Ν. 1599/86) στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα
στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό είναι αληθή.
γ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο θα προκύπτουν βασικά
στοιχεία προσωπικού μητρώου μεταξύ των οποίων και στοιχεία της πειθαρχικής τους
κατάστασης καθώς και αν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος γνησιότητας για τους τίτλους
σπουδών και τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον υπηρεσιακό τους φάκελο και το
αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού. Εφόσον το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών δεν
προσκομιστεί από τους υποψηφίους, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.07.2007 ΚΥΑ (Β΄ 1171).
6.4 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) ή προσωπικά δεν γίνονται δεκτές.
7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
7.1 Οι αποσπάσεις διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ., χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών
συμβουλίων, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη (σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3512/06 (Α΄264) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 5 του ν. 4473/17, (Α΄ 78)). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν
συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία και να μην έχουν οποιοδήποτε κώλυμα
απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη.
7.2 Η διάρκεια της απόσπασης είναι αορίστου χρόνου. Η καταβολή των αποδοχών
τους θα συνεχίσει να βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο
αποσπώνται.
7.3 Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στο Ν.Π.Ι.Δ. θεωρείται ως χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση τους, για όλες τις έννομες συνέπειες,
ειδικά δε για τις θέσεις ευθύνης ο χρόνος υπηρεσίας στις θέσεις αυτές λογίζεται ως
χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.

ΑΔΑ: ΨΦΙΨ4653ΠΣ-Χ92

7.4 Η απόσπαση μπορεί να διακόπτεται οποτεδήποτε, με ή χωρίς αίτηση του
υπαλλήλου, ύστερα από συνεκτίμηση των αναγκών του Τεμένους ή κατόπιν σχετικής
εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. προς τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7.5 Οι εργασίες που θα ανατεθούν στους αποσπασμένους θα αφορούν στην
οικονομική, και διοικητική υποστήριξη του Ν.Π.Ι.Δ. και στην φύλαξη του κτιρίου του
Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, ανάλογα με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της κάθε θέσης.
7.6 Οι προοπτικές εξέλιξης των αποσπασμένων θα διαμορφώνονται με βάση τις
επιδόσεις τους και τις ανάγκες οργανωτικής ανάπτυξης του Ν.Π.Ι.Δ..
7.7 Οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν μπορούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στο
Ν.Π.Ι.Δ. Στην περίπτωση αυτή, το επίδομα θέσης ευθύνης θα καταβάλλεται από το
Ν.Π.Ι.Δ.
7.8 Οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν θα προσφέρουν την εργασία τους στο κτίριο
του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών (Ιερά Οδός) ή στην έδρα του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ανάλογα
με τις ανάγκες που θα διαμορφώνονται.
7.9 Οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν θα εργάζονται πέραν του νομίμου ωραρίου
εργασίας για δημοσίους υπαλλήλους καθώς και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά
τις επίσημες αργίες. Στην περίπτωση αυτή, το Ν.Π.Ι.Δ. θα καταβάλλει αποζημίωση,
σύμφωνα με τους διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως κάθε
φορά ισχύει.
7.10 Το ωράριο εργασίας τους συναρτάται με το ωράριο λειτουργίας του Ισλαμικού
Τεμένους Αθηνών, καθορίζεται δε με απόφαση του Δ.Σ. μέσα στα νόμιμα χρονικά
πλαίσια εργασίας, είναι συνεχές ή διακεκομμένο ή κυλιόμενο και οι υπάλληλοι που θα
αποσπασθούν οφείλουν να το τηρούν με ακρίβεια. Εφόσον εξαιρετικές υπηρεσιακές
ανάγκες το επιβάλλουν, με απόφαση του Δ.Σ. η έναρξη και η λήξη του ωραρίου
εργασίας μπορεί να ορίζεται διαφορετικά για μέρος του προσωπικού, στο οποίο πρέπει
να ανακοινώνεται η εξαιρετική υπηρεσιακή ανάγκη.
7.11 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
α) θα κληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. σε συνέντευξη,
β) η απασχόληση στο Ν.Π.Ι.Δ. είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω τους ιδιαιτερότητας του
αντικειμένου του,
γ) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους τους παρούσας πρόσκλησης.
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7.12 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν δεσμεύεται να επιλέξει ή
να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων που θα υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό
σημείωμα στο πλαίσιο της παρούσας.
8. Δημοσιότητα
8.1. Οι φορείς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση παρακαλούνται να
την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους καθώς και τους εποπτευόμενους
από αυτούς φορείς (Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ του ευρύτερου δημόσιου τομέα).
Ιδιαίτερα τα Υπουργεία παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Γενικών και
Ειδικών Γραμματειών καθώς και των φορέων που εποπτεύονται ή υπάγονται σε αυτά.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται για την άμεση διαβίβαση της παρούσας
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ Βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς
τους.
8.2 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
8.3 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τηλέφωνο 210 -3443864.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων
4. Δ/νση Θρησκευτικής Διοίκησης /Τμ. Μουσουλμανικών Υποθέσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
α. Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΕΘ
(με την υποχρέωση κοινοποίησης της παρούσας στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους Αυτοτελών Δ/νσεων και Τμημάτων, στις Γενικές
Γραμματείες Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Έρευνας και Τεχνολογίας για την
ενημέρωση των υπηρεσιών, νομικών πρόσωπων και φορέων εποπτείας τους)
β. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών
Γραφείο Προέδρου
γ. Όλα τα Υπουργεία – Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από
αυτά υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. & κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./Δ.Ε.Κ.Ο.)
1. Εσωτερικών, Σταδίου 27 & Δραγατσανίου, Αθήνα Τ.Κ.10183
2. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Νίκης 5-7, Αθήνα Τ.Κ.10180
3. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Φραγκούδη 11 &
Αλεξάνδρου Πάντου, 10163 Καλλιθέα
4. Εθνικής Άμυνας Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ.15561
5. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σταδίου 29, Αθήνα
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
6. Εξωτερικών, ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού, Ακαδημίας 1, Αθήνα, Τ.Κ.106 71
7. Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 101 77, Αθήνα
8. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, Αθήνα
Τ.Κ.115 27
9. Οικονομικών, Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10562
10. Υγείας, Αριστοτέλους 17, Αθήνα Τ.Κ.10433
11. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 106 74, Αθήνα
(και για την ενημέρωση της σελίδας του δικτυακού τόπου www.minadmin.gov.gr)
12. Πολιτισμού & Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα Τ.Κ.106 82
13. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, Αθήνα, Τ.Κ.10192
14. Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου Τ.Κ 10191
15. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Λεωφ. Θηβών 196 – 198, ΤΚ 18233
16. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, ΤΚ 18510,
Πειραιάς
17. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10176
18. Τουρισμού Β. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα
19. Επικρατείας, Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, Αθήνα, TK 10674
δ. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τις
Περιφερειακές Ενότητες της αρμοδιότητάς τους, καθώς και στις λοιπές Υπηρεσίες και
στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν)
1. Αττικής, Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα
2. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
3. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Β. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
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4. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, Τ.Κ.26441
Πάτρα
5. Αιγαίου, Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς
6. Κρήτης, Αλμυρού 14, 71 201 Ηράκλειο
7. Μακεδονίας – Θράκης Τάκη Οικονομίδη - Καθ. Ρωσσίδη 11, 546 55, Τ.Θ. 540 08
Καλαμαριά
ε. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές:
1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Πουλίου 6, Τ.Κ.115 23 Αθήνα
2. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Ιερού Λόχου 3, Τ.Κ.151 24
Μαρούσι
3. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3,
Τ.Κ.115 23 Αθήνα
4. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60, Τ.Κ.15125
Αθήνα
5. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) Πανεπιστημίου &Αμερικής 5, Τ.Κ.10564
Αθήνα
6. Επιτροπή Ανταγωνισμού Κότσικα 1Α & Πατησίων, Τ.Κ.104 34 Αθήνα
7. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα
8. Συνήγορος του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ.11471 Αθήνα
9. Συνήγορος του Πολίτη, Χ. Μέξη 5, Τ.Κ.115 28 Αθήνα
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ΑΙΤΗΣΗ
του/της

ΠΡΟΣ:
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:

Υπόψη Δ/νσης Θρησκευτικής Διοίκησης,
Τμ. Μουσουλμανικών Υποθέσεων

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

Α.Δ.Τ.:

Σας υποβάλω τα σχετικά δικαιολογητικά και
παρακαλώ να εξετάσετε το αίτημα μου για την
απόσπασή μου στο Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα
Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»»

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (Μόνιμου/ΙΔΑΧ)

Κωδικός θέσης ………………………

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Φορέας Οργανικής Θέσης:
Υπηρεσία που υπηρετώ:
Κατηγορίας:
Κλάδου:
Βαθμού:
Τηλέφωνο:
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Θέμα: «Υποβολή αιτήματος για απόσπαση
στο Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού
Τεμένους Αθηνών»»

Ημερομηνία ……………….
Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
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ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Α) Προσωπικές Πληροφορίες Υποψήφιου Υπαλλήλου
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα πατρός
Όνομα μητρός
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο / κινητό
E-mail

Β) Στοιχεία Υπηρεσιακής Κατάστασης Υποψήφιου Υπαλλήλου
Σχέση Εργασίας
Φορέας Οργανικής Θέσης
Υπηρεσία που Υπηρετεί
Θέση που κατέχει
Εκπαιδευτική Βαθμίδα

Γ) Συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης:
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
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α) Εργασιακή Εμπειρία σε φορέα Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτός έχει αναγνωριστεί
από τον φορέα Προέλευσης (προσθέστε γραμμές/κελιά εφόσον απαιτούνται):
1. Παρούσα Θέση
Ημερομηνίες

Από…………………….. έως ……………………………………………

Φορέας Απασχόλησης
Οργανική Μονάδα
Πλήρης Τίτλος Θέσης Εργασίας
Αντικείμενο Εργασίας
2. Προηγούμενη Θέση (στον ίδιο ή άλλο φορέα απασχόλησης)
Ημερομηνίες

Από…………………….. έως ……………………………………………

Φορέας Απασχόλησης
Οργανική Μονάδα
Πλήρης Τίτλος Θέσης Εργασίας
Αντικείμενο Εργασίας
3. Προηγούμενη Θέση (στον ίδιο ή άλλο φορέα απασχόλησης)
Ημερομηνίες

Από…………………….. έως ……………………………………………

Φορέας Απασχόλησης
Οργανική Μονάδα
Πλήρης Τίτλος Θέσης Εργασίας
Αντικείμενο Εργασίας
4. Προηγούμενη Θέση (στον ίδιο ή άλλο φορέα απασχόλησης)
Ημερομηνίες
Φορέας Απασχόλησης
Οργανική Μονάδα
Πλήρης Τίτλος Θέσης Εργασίας
Αντικείμενο Εργασίας

Από…………………….. έως ……………………………………………
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Δ) Τυπικά Εκπαιδευτικά Προσόντα
Α) Βασικός Τίτλος Σπουδών:
Τίτλος

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Έτος Κτήσης

β) Άλλες σπουδές - πτυχία κλπ. (προσθέστε γραμμές/κελιά εφόσον απαιτούνται)
Τίτλος

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Έτος Κτήσης

γ) ξένη γλώσσα (προσθέστε γραμμές/κελιά εφόσον απαιτούνται) :
Ξένη Γλώσσα

Επίπεδο

Τίτλος Πιστοποιητικού/ Φορέας Έκδοσης
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δ) γνώση Η/Υ : ναι/όχι
Είδος/Ονομασία εφαρμογής
(π.χ. επεξεργασία κειμένου word)

Πιστοποιητικό Γνώσης
(π.χ. ECDL)

ε) Χειρισμός άλλων εφαρμογών Πληροφορικής
Είδος/Ονομασία εφαρμογής
(π.χ. εφαρμογή Μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ)

Στ.) Επιμόρφωση
Φορέας
Επιμόρφωσης

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διάρκεια

Έτος Επιμόρφωσης
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Πρόσθετες πληροφορίες/κοινωνική δραστηριότητα
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δήλωση
Δηλώνω ότι, οι πληροφορίες που δίνονται στο παρόν βιογραφικό είναι αληθείς και
ορθές και μπορούν να ελεγχθούν κατά τις κείμενες διατάξεις περί υπευθύνων
δηλώσεων

(1)

. Επιτρέπω την επεξεργασία των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο

παρόν βιογραφικό από το Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή
για τις προβλεπόμενες μορφές επεξεργασίας, όσον αφορά στον έλεγχο της παρούσας
υποψηφιότητας μου.
…………/……/……..

Υπογραφή

1. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

