
 

 

 

 

 
 
        Αθήνα,   20 Ιουνίου 2014 

        Α.Π. 116890 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών 
ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή  Πολιτικών Μηχανικών στην 
Ακαδημία Αθηνών» 
 

Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ.1, 
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, 
προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της 
Διεύθυνσης Περιουσίας προτίθεται να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για τη 
μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών / ειδικότητας Αγρονόμων - 
Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών  που υπηρετούν σε Υπουργεία, ή 
άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του 
μετοχικού τους κεφαλαίου.  

Για το λόγο αυτό: 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το  
συνημμένο υπόδειγμα προς πλήρωση της θέσης ΠΕ Μηχανικών/ειδικότητας 
Αγρονόμων-Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών.  
 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης : 
Μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. 
Τακτικοί υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, οι οποίες 
δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το δημόσιο κατέχει την  
πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, και οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007. 
Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να 
κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών / Αγρονόμων 
Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 5 και 15 
του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/2001) , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το 
διορισμό από προηγούμενη μετάταξη ή έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη 
γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική 
παραμονή κ.τ.λ.). (αρθ. 19 παρ. 5 του Ν. 3801/2009) 
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2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά : 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση μετάταξης 
(υπόδειγμα), και να την κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Διοικητικού της 
οργανικής τους θέσης : 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
- Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή 
- Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναφέρεται εκτός των 
άλλων :  η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης και επιβολής πειθαρχικής ποινής, 
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 παραμεθορίου ή για άλλους λόγους), η βαθμολογία των 
εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας. 
Επισημαίνεται ότι για τους μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., 
το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, κατ’ 
εφαρμογή της ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2007 ΚΥΑ.  
- Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, άδειας άσκησης επαγγέλματος, και 
αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ. 
-  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
 
Οι υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. συνυποβάλλουν και βεβαίωση της Υπηρεσίας 
τους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 
3613/2007, ειδικότερα:  
- για υπαλλήλους κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., βεβαίωση του Νομικού Προσώπου ή 
αντίστοιχα της οικείας υπηρεσίας σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, 
ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 51% τουλάχιστον του ετήσιου 
προϋπολογισμού του, 
- για υπαλλήλους Δ.Ε.Κ.Ο., βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να 
προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο 
κατέχει την  πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου (σύμφωνα με την αριθ. 
ΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21-12-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) 
Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και 
υπάλληλοι  Ι.Δ.Α.Χ. των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ 
βαθμού, οι δικαστικοί υπάλληλοι και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται 
στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007 - Φ.Ε.Κ. 26/τ. Α’). Επισημαίνεται ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 5, του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 
163/τ. Α’) δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου, στις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν 
παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με 
αυτές ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη 
μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων. 
 
3. Υποβολή αιτήσεων μετάταξης : 
Αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου αρ. 
28, Αθήνα) 
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Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση : Ακαδημία Αθηνών, 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,  Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679   
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του  
ταχυδρομείου επί του  φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 
Η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την 
αποδοχή ή μη των αιτήσεών τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.  
Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την 
κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει. Η 
παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν 
είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.  
 
4. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 8/7/2014 έως την 29/8/2014. Στην 
περίπτωση της ταχυδρομικής  αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του 
ταχυδρομείου επί του φακέλου. 
 
5. Διαδικασία μετατάξεων : 
Η μετάταξη θα γίνει σε κενή οργανική θέση ύστερα από γνώμη του αρμόδιου  
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν 
γένει προσωπικότητάς τους. 
Τα ανωτέρω προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του αρμοδίου  
Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από συνέντευξη με κάθε ενδιαφερόμενο. 
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 Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης (υπηρεσιακό 
συμβούλιο) και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα 
αποσταλεί στη Διεύθυνση Προσλήψεων 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 προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων 
στον Προϋπολογισμό της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον μισθοδοτούνται ήδη 
άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή προέρχονται από φορείς της γενικής 
κυβέρνησης που επιχορηγούνται για δαπάνες μισθοδοσίας από τον τακτικό 
προϋπολογισμό (αρ. πρωτ. 2/40059/7-5-2013 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους). 
 
 
6. Υποχρέωση κοινοποίησης της παρούσας Ανακοίνωσης από  
Διευθύνσεις  Διοικητικού : 
Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την 
κοινοποιήσει σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτόν υπηρεσίες και να προβεί στις 
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απαιτούμενες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση αυτής όλοι οι υπάλληλοι του 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών / ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών 
Μηχανικών που υπηρετούν σε αυτές. 
 
7. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εισαχθεί στο διαδικτυακό τόπο 
του www.ydmed.gov.gr    
 
8. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  της Ακαδημίας Αθηνών, στα τηλέφωνα 
210 3664778 και 210 3664788. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : 
1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Γενική Γραμματεία  Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής & Διακυβέρνησης 
(όπως αναρτήσει την παρούσα ανακοίνωση στο διαδικτυακό του τόπο) 
2. Όλα τα Υπουργεία - Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (όπως 
κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλους τους εποπτευμένους φορείς) 
3. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Διευθύνσεις Διοικητικού (όπως 
κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλους τους εποπτευμένους φορείς) 
4. Περιφέρειες 
5. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές 
 
 

           Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματεύς 
       ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ydmed.gov.gr/
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ                                 ……… - …… - 2014 

 

 
ΠΡΟΣ 

Ακαδημία Αθηνών 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών   

Πανεπιστημίου 28, 10679 Αθήνα 

 

 

Σας υποβάλλω φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα 

με την αρ. πρωτ.         /  .   2014 ανακοίνωση - πρόσκλησή σας, και παρακαλώ να 

εξετάσετε το αίτημα μετάταξής μου στην Ακαδημία Αθηνών. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : (Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι) 
 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………..                     

Πατρώνυμο: ………………………………………………….. 

Όνομα συζύγου …………………………………………….. 

Ταχ. δ/νση κατοικίας …………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

Φορέας εργασίας ……………………………………………. 

Διεύθυνση ……………………………………………………… 

Τμήμα …………………………………………………………….. 

Ταχ. δ/νση εργασίας ……………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνα: εργασίας …………………………………….. 

οικίας …………………………………………………………….. 

κινητό ……………………………………………………………. 
 
 

Ο/Η ΑΙΤ …………….. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Συνημμένα δικαιολογητικά: 
1. Βιογραφικό σημείωμα 
2. Υπεύθυνη Δήλωση 
3. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. 
4. 
5. 
6. 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΟΝΞ46Ψ8ΝΣ-ΛΥΙ



 

 
 

ΑΔΑ: ΩΟΝΞ46Ψ8ΝΣ-ΛΥΙ


		2014-06-23T07:47:37+0300
	Athens




