
 
 

                    
 

            
 

 
 
Θέµα :  Ανακοίνωση – Πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραµµατεία  
            του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
 

Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, λόγω των επειγουσών 

αναγκών για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας συγκεκριµένων θεµατικών 

κλάδων αρµοδιότητάς του και εν όψει της δηµιουργίας νέας οργανωτικής δοµής σε 

αυτό, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες µε µετάταξη µονίµων υπαλλήλων 

ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων 

Κρατικών Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου και ∆ΕΚΟ µη εισηγµένων στο 

χρηµατιστήριο, στις οποίες το ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους 

κεφαλαίου, στις παρακάτω θέσεις :   

 

Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών) 2 

2 ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) 2 

3 
ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

(Οικονοµολόγων) 
2 

4 ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (Νοµικών) 2 

 

Βαθµός Προτ/τας: 
 

ΠΑΠΑΓΟY              10   -  10 - 2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
∆ΙΚΤΥΩΝ           
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                             
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
TΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Αριθµ. Πρωτ: 58513/3885 

Ταχ. ∆/νση    : 
Τ.Κ.           : 
Πληροφορίες : 
  

 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
10191 Παπάγου 
Φ. Ορφανού 
 

ΠΡΟΣ: 
 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
 

Τηλέφωνο     : 
E-mail            : 
Φαξ                 :        

 
213130-8387 
f.orfanou@yme.gov.gr 
213130-8367 

ΚΟΙΝ. :  

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων 
4. ΣΕΕΥΜΕ 
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Οι µετατάξεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 

του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών 

∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.» (Α΄26) σε συνδυασµό µε τις 

διατάξεις του αρθ.6 του ν.3613/2007 (Α΄263) και της παρ.5 του άρθρου 35 του 

ν.4024/2011 (Α΄226) όπως ισχύουν. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης (υπηρεσιακό 

συµβούλιο) και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης µετάταξης, θα αποσταλεί 

στη ∆/νση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 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 ισχύει. 

Σύµφωνα µε το µε αριθµ. πρωτ.∆Ο∆/55619/11346/Φ.Πρ./08-10-2014 

έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Υπουργείου µας, οι 

εγγεγραµµένες πιστώσεις επαρκούν για τη κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας των 

οκτώ (8) υπαλλήλων προς µετάταξη. 

∆ικαίωµα υποβολής αιτήσεων έχουν όσοι έχουν συµπληρώσει πενταετή, 

τουλάχιστον, υπηρεσία από το διορισµό τους ή από προηγούµενη µετάταξη.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 

υποψηφιότητας να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο 

επιθυµούν να µεταταγούν όπως αυτά ορίζονται στο Π.∆.50/2001 (Α΄39), και στο 

Π.∆.293/1999 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄263) 

και τα εξής πρόσθετα προσόντα ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως αποφάσισε 

αιτιολογηµένα το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων (Τοµέας Μεταφορών και ∆ικτύων) µε το µε αρ.6/07-10-2014 Πρακτικό 

του :  

1. Για την κατηγορία ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών : 

α. Να έχουν υπερδεκαπενταετή προϋπηρεσία στον φορέα στον οποίο ανήκουν 

β. Να διαθέτουν αναγνωρισµένο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέµατα διαχείρισης 

της ποιότητας 

γ. Να διαθέτουν αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης έργων 

(project management) 

δ. Να έχουν διατελέσει σε θέση ευθύνης στο φορέα στον οποίο απασχολούνται ή σε 

άλλο φορέα του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα 

ε. Να διαθέτουν αποδεδειγµένη ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του 

διαδικτύου. 

 

2. Για την κατηγορία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών : 

α. Να είναι κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγων  
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β. Να έχουν υπερδεκαετή προϋπηρεσία στον φορέα στον οποίο ανήκουν 

γ. Να διαθέτουν αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης έργων 

(project management) 

δ. Να διαθέτουν αποδεδειγµένη ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του 

διαδικτύου 

 

3. Για την κατηγορία ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού/ Οικονοµολόγων : 

α. Να έχουν υπερδεκαετή προϋπηρεσία στον φορέα στον οποίο ανήκουν 

β. Να διαθέτουν αποδεδειγµένη ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του 

διαδικτύου. 

 

4. Για την κατηγορία ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού/ Νοµικών :  

α. Να έχουν υπερδεκαετή προϋπηρεσία στον φορέα στον οποίο ανήκουν 

β. Να διαθέτουν αποδεδειγµένη ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του 

διαδικτύου. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσµία που αρχίζει 

την 10/10/2014 και λήγει την 27/10/2014 αίτηση µετάταξης (υπόδειγµα) και να την 

κοινοποιήσουν στη ∆/νση ∆ιοικητικού/Προσωπικού της οργανικής τους θέσης και 

προκειµένου για υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆ και κρατικών Ν.Π.Ι.∆. και ∆ΕΚΟ και στο 

εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση 

του/της υπαλλήλου. 

Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση µετάταξης (υπόδειγµα) 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για τη πιστότητα του  

    περιεχοµένου του 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών στο οποίο να φαίνεται και α) η 

βαθµολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε ετών, β) το σύνολο 

των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας, γ) ότι δεν τους έχει επιβληθεί 

πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους και δ) ότι δεν 

έχουν οποιοδήποτε κώλυµα µετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη. 

   Επισηµαίνεται ότι, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του 

Υπαλληλικού Κώδικα η αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού θα γίνει 

αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία µας. 

5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. 

6. Για τους υποψήφιους υπαλλήλους : α) κρατικών ΝΠΙ∆ θα πρέπει να προσκοµιστεί 

βεβαίωση του νοµικού προσώπου σχετικά µε το νοµικό καθεστώς που το διέπει, 
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ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 51% τουλάχιστον του ετήσιου 

προϋπολογισµού του και β) των ∆ΕΚΟ θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση από 

την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο και ότι το ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού της 

κεφαλαίου. 

Η παρούσα ανακοίνωση να σταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε όλα τα 

Υπουργεία, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και Περιφέρειες προκειµένου να την 

κοινοποιήσουν σε όλες τις εποπτευόµενες Υπηρεσίες τους και τα Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου/∆ΕΚΟ καθώς και στο Υπουργείο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προκειµένου να εισαχθεί στο 

δικτυακό τους τόπο. 

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ.10191, Παπάγου.  

Η αίτηση και τα συνηµµένα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και 

ταχυδροµικά, επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόµενη ∆ιεύθυνση, 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 υποψηφίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 

στο τηλέφωνο 213130-8387 και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου µας 

(www.yme.gr) όπου η παρούσα Ανακοίνωση – Πρόσκληση έχει αναρτηθεί. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                     Ακριβές αντίγραφο 
                                                                                  

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                                                                 Π. Χρονοπούλου 

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 οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
       ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού                                      

           (µε την παράκληση να κοινοποιήσουν άµεσα την παρούσα στους   
           υπαλλήλους τους και τις εποπτευόµενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠ∆∆ και  
           κρατικά ΝΠΙ∆)  

3. Όλες οι Περιφέρειες 
      ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού                                      
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          (µε την παράκληση να κοινοποιήσουν άµεσα την παρούσα στους   
          υπαλλήλους τους και τις εποπτευόµενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠ∆∆ και  
          κρατικά ΝΠΙ∆)  

4. Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
∆/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) 
5. Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 

∆/νση ∆ιοικητικού 
           Χαριλάου Τρικούπη 182        
           10178 Αθήνα  
           (µε την παράκληση να κοινοποιήσουν άµεσα την παρούσα στα   
           εποπτευόµενα από αυτές ΝΠ∆∆ και κρατικά ΝΠΙ∆)  

6. Γενικές ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου 
          (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στα ΝΠ∆∆ ή κρατικά ΝΠΙ∆ 
          που εποπτεύουν) 

7. ΥΠΑ 
∆/νση ∆ιοικητικού 

8. Αρχή Συντονισµού Πτήσεων 
           Κτίριο Β11, ΤΘ 80113, Σπάτα Αττικής, ΤΚ 19019 

9. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής 
         Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής,  
         Τοµέα Επικοινωνιών  
         (προκειµένου να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου) 
 
 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
      Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού 

2. Φ. Ορφανού 
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ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ 
 
     Π Ρ Ο Σ: 

 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και     
  ∆ικτύων 
 Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού  
 ∆/νση   ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

   Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
   10191 Παπάγου-Χολαργός 
       

Κ Ο Ι Ν: 
 
1. ……………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………… 

 

  ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………… 

  ΟΝΟΜΑ: ………………………………. 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: …………………… 
Εποπτεύον Υπουργείο/ΝΠ∆∆/ΝΠΙ∆: 
………………………………………….. 
Αρ. ∆ελ. Ταυτότητας: …………………. 
Ηµεροµηνία Γέννησης:……./…/………. 
∆/νση Κατοικίας: ……………………… 
…………………………………………. 
Αριθ. ……… 
Περιοχή: ………………………. ………  
Τηλ. Κατοικίας: ………………………..  
Τηλ. Κινητό: ………………………..…..   
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία:…………………………….             

           
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 ∆ικτύων. 
 
Υπηρετώ ως υπάλληλος στ...: ………………………. 
………………………………………………………. 
∆ιεύθυνση: …………………………………………... 
Τµήµα: ……………………………………………… 
Σχέση Εργασίας(Μόνιµος/Ι∆ΑΧ):…………………… 
Κατηγορία / Κλάδος: ……………………………….. 
Ειδικότητα:…………………………………………… 
Έτη Προϋπηρεσίας:……………………………………. 
∆/νση Εργασίας: …………………….. αρ. ………… 
Τ.Κ.: …………. Περιοχή: ………………………….. 
Τηλ. Εργασίας: ……………………………………… 
Φαξ εργασίας: ………………………………………. 

 
 
                                                Επισυναπτόµενα ∆ικαιολογητικά: 
 

1. ……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

4. ………………………………………………............ 

5. ………………………………………………............ 

6. ………………………………………………............ 

 
                                        Ο / Η ΑΙΤ….. 
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