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1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων

«Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων στο Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, λόγω των επειγουσών
αναγκών στελέχωσης για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας συγκεκριμένων
θεματικών κλάδων αρμοδιότητάς του και κατόπιν δημιουργίας της νέας
οργανωτικής δομής σε αυτό, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με
μετάταξη/μεταφορά μονίμων υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, άλλες
δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και υπαλλήλων Κρατικών
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο,
στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου
έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’)
«Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών
υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις α) του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
1
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πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και β) του άρθρου 58 του ν.3979 /
2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’)
«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
Δημόσιας Διοίκησης», όπως ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α’), «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του
δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της
εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α’) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει
6. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012- 2015», όπως ισχύει
7. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’) «Τροποποίηση
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.»
8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α’) «Κωδικοποίηση
σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών προσώπων δημοσίου
δικαίου»
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ

Α’), όπως ισχύει «Καθορισμός των
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προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα»
10. Το Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 39 Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
11. Τις διατάξεις των αρ. 9, 26 και 27

του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176, Α’)

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και
12. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/76144/10469/Φ.Γεν.θ/26-01-2016 έγγραφο της
Διεύθυνσης

Οικονομικής

Διαχείρισης

του

Υπουργείου

Υποδομών

Μεταφορών και Δικτύων, όπου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/24822/21-032014 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης η
μετάταξη / μεταφορά συνοδεύεται και από παράλληλη μεταφορά
πιστώσεων από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται οι
υποψήφιοι/ες.

Οι θέσεις που θα πληρωθούν με μετάταξη / μεταφορά υπαλλήλων στο Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων είναι οι ακόλουθες :

ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ Μηχανικών
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

(ειδικότητας Ηλεκτρολόγων
1

Μηχανικών

6

ή/και Ηλεκτρονικών

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Μηχανικών)
ΠΕ Μηχανικών
2

(ειδικότητας Μηχανολόγων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
3

Μηχανικών)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΕ Μηχανικών
3

(ειδικότητας Πολιτικών
Μηχανικών)

1

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

3

ΑΔΑ: 6Η324653ΟΞ-Λ7Α

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
4

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

4

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
4

(Νομικών)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΕ Μηχανικών
6

3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

(ειδικότητας Μηχανολόγων)
ΠΕ Μηχανικών
7

(ειδικότητας Πολιτικών

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2

Μηχανικών/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Συγκοινωνιολόγων)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕ Μηχανικών
8

4

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(ειδικότητας Ηλεκτρολόγων)

ΠΕ Πληροφορικής
9

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕ Μηχανικών
10

3

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(ειδικότητας Μηχανολόγων)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
11

2

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(ειδικότητας Αρχιτεκτόνων)
ΠΕ Μηχανικών
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
12

(ειδικότητας Πολιτικών

1
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μηχανικών/Τοπογράφων

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 3979 / 2011 οι
ανωτέρω μετατάξεις / μεταφορές θα πραγματοποιηθούν ύστερα από γνώμη του
υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η
4
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οποία θα ληφθεί κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
των υποψηφίων.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης (υπηρεσιακό
συμβούλιο) και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης/μεταφοράς , θα
αποσταλεί στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, 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 (Α΄180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
υποψηφιότητας να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στον
οποίο επιθυμούν να μεταταγούν/μεταφερθούν όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.
50/2001 (Α΄39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο Π.Δ. 109/2014 (Α΄176)
«Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και να
διαθέτουν τα ακόλουθα πρόσθετα προσόντα ανά κλάδο/ειδικότητα :

1) Για την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ή/και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων:
α. αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή/και διδακτορικό στις
Τηλεπικοινωνίες. Σχετικό επιστημονικό έργο επιθυμητό (π.χ δημοσιεύσεις,
συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα).
β. άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Γνώση και άλλης γλώσσας των χωρών της Ε.Ε. θα συνεκτιμηθεί.

2) Για την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών) της
Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων:
α. αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή/και διδακτορικό.
Σχετικό επιστημονικό έργο επιθυμητό (π.χ δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε
επιστημονικά προγράμματα).
β. άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώση και άλλης γλώσσας των χωρών της Ε.Ε.
θα συνεκτιμηθεί.

5
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3)

Για την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) της

Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου :
α. εμπειρία σε θέματα διαχείρισης έργων η οποία να αποδεικνύεται με την
προσκόμιση βεβαίωσης από την οικεία υπηρεσία.
β. άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώση και άλλης γλώσσας των χωρών της
Ε.Ε. θα συνεκτιμηθεί.

4)

Για την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας του

Υπουργείου :
α. πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως αυτό
ισχύει.
β. αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης
γ. αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή σε
θέματα δημόσιας διοίκησης
δ. άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Τουλάχιστον καλή γνώση και άλλης
γλώσσας των χωρών της Ε.Ε.

5) Για την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας του
Υπουργείου:
α. πτυχίο Νομικής. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι αιτούμενες θέσεις από
πτυχιούχους νομικών επιστημών δύο (2) μόνον από αυτές δύναται να
καλυφθούν από κατόχους πτυχίου ΑΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
50/2001, όπως ισχύει
β. αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί .
γ. άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώση και άλλης γλώσσας των χωρών της
Ε.Ε. θα συνεκτιμηθεί.

6)

Για την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων) της Γενικής

Γραμματείας του Υπουργείου:
6
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άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώση και άλλης γλώσσας των χωρών της Ε.Ε.
θα συνεκτιμηθεί.

7)

Για

την

κατηγορία

ΠΕ

Μηχανικών

(ειδικότητας

Πολιτικών

Μηχανικών/Συγκοινωνιολόγων) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου:
α. πτυχίο / δίπλωμα Πολιτικών Μηχανικών με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγων.
β. άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Γνώση και άλλης γλώσσας των
χωρών της Ε.Ε. θα συνεκτιμηθεί.

8) Για την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών :
α. εμπειρία στα δημόσια έργα και στις δημόσιες συμβάσεις,
β. καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώση και άλλης γλώσσας των χωρών της Ε.Ε.
θα συνεκτιμηθεί.

9) Για την κατηγορία ΠΕ Πληροφορικής:
Να διαθέτουν πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός
των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως αυτό
ισχύει.

10) Για την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών)της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών :
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης έργων, η οποία να αποδεικνύεται με την
προσκόμιση βεβαίωσης από την οικεία υπηρεσία.

11) Για την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων) της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών :
α. εμπειρία στα δημόσια έργα και στις δημόσιες συμβάσεις
β. καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώση και άλλης γλώσσας των χωρών της Ε.Ε.
θα συνεκτιμηθεί.

12) Για την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
7
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/Τοπογράφων) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών :

εμπειρία σε θέματα διαχείρισης έργων, η οποία να αποδεικνύεται με την
προσκόμιση βεβαίωσης από την οικεία υπηρεσία.

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον
οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν /μεταφερθούν , όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.
50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται σε αποκλειστική
προθεσμία από 30-05-2016 έως και 21-06-2016 ,

να υποβάλλουν την αίτηση

υποψηφιότητας (υπόδειγμα) με κοινοποίησή της στην αρμόδια

Διεύθυνση

Διοικητικού / Προσωπικού της οργανικής τους θέσης και προκειμένου για
υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ και κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ και στο εποπτεύον Υπουργείο.
Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για τη πιστότητα του περιεχομένου
του.
2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικό χειρισμού Η/Υ και υπεύθυνη
δήλωση για την γνησιότητα τους. (Σημείωση : οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής
πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι)
3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να φαίνεται επίσης α) ότι
δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε
βάρος τους , β) ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή
ειδική διάταξη και γ) ότι έχει διενεργηθεί ο έλεγχος γνησιότητας των τίτλων
σπουδών
4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
5. Για τους/τις υποψήφιους/ες υπαλλήλους κρατικών ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ θα πρέπει να
προσκομιστεί από την οικεία υπηρεσία βεβαίωση σχετικά με το νομικό καθεστώς
που διέπει το Νομικό Πρόσωπο, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται
τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 51%
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τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του/ βεβαίωση από την οποία να
προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει
την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου.
Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και
ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη Διεύθυνση, εντός της
οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση του/της υποψηφίου/ας.
Η παρούσα ανακοίνωση να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα
Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες,
προκειμένου να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους, σε όλες τις
εποπτευόμενες υπηρεσίες τους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου/ΔΕΚΟ καθώς και ΟΤΑ α΄ βαθμού .
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται
για την ανάρτησή της στο δικτυακό του τόπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να
απευθύνονται στο τηλέφωνο 213-130-8629 και στην ηλεκτρονική σελίδα του
Υπουργείου μας (www.yme.gr) όπου η παρούσα Ανακοίνωση – Πρόσκληση έχει
αναρτηθεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Γ. Κλέντου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1. Όλα τα Υπουργεία
∆/νσεις ∆ιοικητικού
(µε την παράκληση να κοινοποιήσουν άµεσα την παρούσα στους
υπαλλήλους τους και τις εποπτευόµενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠ∆∆
και κρατικά ΝΠΙ∆/∆ΕΚΟ)
2. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
3. Όλες οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού
(µε την παράκληση να κοινοποιήσουν άµεσα την παρούσα στους
υπαλλήλους τους, τις εποπτευόµενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠ∆∆ και
κρατικά ΝΠΙ∆ καθώς )
4. Όλες οι Περιφέρειες
∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού
(µε την παράκληση να κοινοποιήσουν άµεσα την παρούσα στους
υπαλλήλους τους στους εποπτευόµενους ΟΤΑ α΄ βαθµού, τις
εποπτευόµενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠ∆∆
και κρατικά ΝΠΙ∆)
5. Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
∆/νση ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Μεταβολών
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
ηλεκτρονική δ/νση : hrm@ydmed.gov.gr
(για ενηµέρωση της σελίδας του δικτυακού τόπου)
6. Γενικές ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στα ΝΠ∆∆ ή κρατικά ΝΠΙ∆
που εποπτεύουν)
7. ΣΕΕΥΜΕ
8. ΥΠΑ
∆/νση ∆ιοικητικού
9. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρµογών
(προκειµένου να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου)

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού
2. Μ. Μέτσου
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ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων
Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
ΕΠΩΝΥΜΟ:

…………………………………

ΟΝΟΜΑ:

…………………………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: …………………………………

ΚΟΙΝ. :

1)………………………………………………............
2)………………………………………………….………

Εποπτεύον
Υπουργείο/ΝΠΔΔ
/ΝΠΙΔ:

…………………………………

Αρ. Δελτ.
Ταυτότητας:

…………………………………

Ημερομηνία
Γέννησης:

…………………………………

Δ/νση Κατοικίας:

…………………………………

Αριθ.

…………………………………

Περιοχή:

…………………………………

Τηλ. Κατοικίας:

…………………………………

Τηλ. Κινητό:

…………………………………

Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά
και παρακαλώ, με βάση τη με αριθ.
…………………….……… Ανακοίνωσή σας, όπως προβείτε στις
απαιτούμενες
ενέργειες για τη μετάταξή μου στο Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Υπηρετώ ως υπάλληλος στ...:…………………….……
…………………………………………………………………..…...
Διεύθυνση: …………………………………………............
Τμήμα: …………………………………………………............
Σχέση Εργασίας(Μόνιμος/ΙΔΑΧ):…………….………
Κατηγορία / Κλάδος: ……………………………….….....
Ειδικότητα:…………………………………………………..….
Έτη Προϋπηρεσίας:……………………………………......
Δ/νση Εργασίας: …………………….. αρ. ……………….
Τ.Κ.: …………. Περιοχή: ………………………….……...….
Τηλ. εργασίας:.………………………………………….….…
Φαξ εργασίας:…………………………….……………...…..
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Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

……………………………...………….
……………………………...………….
……………………………...………….
………………………………....………
………………………….………………
………………………………………….
………………………………………….

Ημερομηνία …………….

Ο/Η
ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
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