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 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου  2015 

Αριθ. Πρωτ. Ο-62883 

 

 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση  

για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας  

με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του δημοσίου τομέα 

 

 

Α. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και έχει 

ως αποστολή την εφαρμογή του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας - ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α΄286), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 

μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄179), και ισχύει. 

Προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες της σε προσωπικό, 

ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί 

σε  φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του ν. 14 του 

ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄28) όπως ισχύει, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που 

απαιτούνται για διορισμό στις θέσεις αυτές, με μεταφορά των θέσεων που κατέχουν 

στους φορείς προέλευσής τους. 

Ειδικότερα, η ΡΑΕ προτίθεται να προχωρήσει σε μετατάξεις των εξής κατηγοριών 

προσωπικού:  

α) Δύο (2) υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας 

Διοικητικού – Οικονομικού. 

β) Έναν (1) υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας της 

Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιών, 

γ) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ. 
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Β. Διαδικασία μετατάξεων στη ΡΑΕ  

Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 

του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26) και της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 

(ΦΕΚ Α΄226) με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος κατά 

περίπτωση.  

Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου της ΡΑΕ, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και λοιπών προσόντων των 

υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της εν γένει προσωπικότητάς τους, 

όπως θα διαπιστωθούν κατά την κρίση του ως άνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 

μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο.  

Μετά την ολοκλήρωση από τη ΡΑΕ της διαδικασίας επιλογής και σε κάθε περίπτωση 

πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης για τις μετατάξεις, η ΡΑΕ θα αποστείλει 

αίτημα στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την έγκριση της 

σχετικής μετάταξης  από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280), 

σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4002/2001 (ΦΕΚ Α΄180). 

Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, βαρύνει 

αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ, και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

Γ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης και απαιτούμενα τυπικά προσόντα  

Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς τους θα 

πρέπει να κατέχουν οργανική θέση με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε 

φορέα του δημοσίου τομέα (όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994) 

και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να 

μεταταχθούν, όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής 

Λειτουργίας και Διαχείρισης ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄121) όπως ισχύει, και του π.δ. 50/2001 

«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» 

(ΦΕΚ Α΄39) όπως ισχύει, και τα οποία εξειδικεύονται κατωτέρω κατά κατηγορία. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 5 του ν. 3528/2007 δεν επιτρέπεται 

μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από 
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προηγούμενη μετάταξη. Επίσης δεν επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων που έχουν 

οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε 

παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κλπ). 

Ειδικότερα, κατά κατηγορία θέσεων: 

1. Υποψήφιοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας 

Διοικητικού-Οικονομικού  

Οι υποψήφιοι για τη θέση της κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, 

κάτοχοι οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον 

φορέα προέλευσής τους, πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα για την κατάληψη 

τέτοιας θέσης βάσει του άρθρου 13 π.δ. 139/2001 και  του άρθρου 4 του π.δ. 50/2001, 

ως ακολούθως: 

α) Πτυχίο ή Δίπλωμα: 

 - Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από το 1998 μετονομάστηκε σε 

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης), ή 

- Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής, ή  

- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με 

κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ή  

- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ή  

- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, ή  

- Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, ή  

- Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή 

-Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ή 

- Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, ή 

- Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, ή 

- Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing), ή 

- Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ή 

- Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης, ή 
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- Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ή 

- Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, ή 

- Ναυτιλιακών Σπουδών, ή 

- Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, ή 

- Οικονομικής Επιστήμης, ή 

- Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή 

- Οικονομικών Επιστημών, ή  

- Οικονομικών Επιστημών με κατευθύνσεις: 

  α) Αγροτικής Οικονομίας, είτε 

     β) Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή 

- Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από το 2006 

μετονομάσθηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 

Τροφίμων), ή 

- Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή 

- Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, ή 

- Στατιστικής, ή 

- Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, ή 

- Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ή 

- Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, ή 

- Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής  

ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

Γίνονται επίσης δεκτοί (εφόσον συγκεντρώνουν και τα υπόλοιπα τυπικά προσόντα):  

ι) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί 

σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη 
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αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 

165/2000 (ΦΕΚ Α΄ 149) όπως ισχύει, και 

ιι) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα 

άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική πράξη 

αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του 

άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ Α΄178) όπως ισχύει.  

Επισήμανση: Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν 

αναγράφεται η κατεύθυνση αυτών, όπως αυτή ζητείται στην παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του 

τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα του κύκλου σπουδών που ζητείται από την 

πρόσκληση.  

β) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων 

από υποψηφίους με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, μπορεί να καλύπτονται 

από υποψηφίους με πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας.  

Για τη γνώση της ξένης γλώσσας και την απόδειξη αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α΄39) όπως ισχύει. 

γ) Γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Για τη γνώση χρήσης Η/Υ και την απόδειξη αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

άρθρων 27 παράγραφος 1 και 26 παράγραφος 6 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των 

προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α΄39) όπως 

ισχύει. 

δ) Εμπειρία δύο (2) ετών σε εργασίες οικονομικού εν γένει αντικειμένου. 
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2. Υποψήφιοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας της 

Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιών 

Οι υποψήφιοι για τη θέση της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 

ειδικότητας της Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιών, 

κάτοχοι οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον 

φορέα προέλευσής τους, πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα για την κατάληψη 

τέτοιας θέσης βάσει του άρθρου 13 π.δ. 139/2001 και  του άρθρου 6 του π.δ. 50/2001, 

ως ακολούθως: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα: 

 -  Πληροφορικής, ή  

 - Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ή 

 - Επιστήμης Υπολογιστών, ή  

 - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή  

 - Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ή  

 - Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, ή  

 - Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική, ή 

 - Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, ή 

 - Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ, ή 

 - Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ή 

 - Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή 

 - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ή 

 - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ή 

 - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, ή  

 - Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών, ή 

 - Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ή 

 - Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, ή 

 - Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
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ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

Γίνονται επίσης δεκτοί (εφόσον συγκεντρώνουν και τα υπόλοιπα τυπικά προσόντα): 

ι) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί 

σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη 

αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του πδ 

165/2000 (ΦΕΚ Α’ 149) όπως ισχύει, 

ιι) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα 

άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με τη σχετική 

απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια 

αρχή του άρθρου 13 του πδ 231/1998 (ΦΕΚ Α΄178) όπως ισχύει. 

Επισήμανση: Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν 

αναγράφεται η κατεύθυνση αυτών, όπως αυτή ζητείται στην παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του 

τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα του κύκλου σπουδών που ζητείται από την 

πρόσκληση.  

β) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων 

από υποψηφίους με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, μπορεί να καλύπτονται 

από υποψηφίους με πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας.  

Για τη γνώση της ξένης γλώσσας και την απόδειξη αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α΄39) όπως ισχύει. 

γ) Εμπειρία δύο (2) ετών στην Πληροφορική ή σε Ηλεκτρονικά Υπολογιστικά 

Συστήματα ή στις Τηλεπικοινωνίες.  
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3. Υποψήφιοι κατηγορίας ΥΕ  

Οι υποψήφιοι για τη θέση της κατηγορίας ΥΕ, κάτοχοι οργανικής θέσης με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον φορέα προέλευσής τους, πρέπει 

να έχουν τα τυπικά προσόντα για την κατάληψη τέτοιας θέσης βάσει του άρθρου 25 

του π.δ. 50/2001 ως ακολούθως:  

- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής 

του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής  

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.  

 

Δ. Υποβολή αιτήσεων μετάταξης 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι από 21/12/2015 έως και 

29/01/2016 να υποβάλουν στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, ή ιδιοχείρως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 πμ – 3 μμ,: 

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Πειραιώς 132, 

118 54 Αθήνα 

Αίτηση για την Ανακοίνωση-Πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλλήλων 

υπ΄αριθ. Ο-62883/2015 

 

τα κάτωθι έγγραφα: 

 

 Αίτηση μετάταξης με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, αρ. τηλεομοιοτυπικού, ηλεκτρονική διεύθυνση). 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) όπως ισχύει, για την ακρίβεια του περιεχομένου του.  

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις από όπου να προκύπτουν τα 

αναγκαία προσόντα βάσει των ανωτέρω υπό παράγραφο Γ..  

Σημειώνεται ότι κατ’εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 «Διοικητικές 

απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και 

υπηρεσιών του δημοσίου τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 
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(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄74) όπως ερμηνεύθηκε με την με αριθμ. 

πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) 

γίνονται αποδεκτά: α) απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές, β) απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από 

δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. 

απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), 

γ) απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον έχουν 

επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 

Υπογραμμίζεται ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, η υποβολή 

απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί 

της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλομένων φωτοαντιγράφων, 

εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.  

 Θεωρημένο αντίγραφο ταυτότητας. 

 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν:  

- οι ημερομηνίες διορισμού - ανάληψης υπηρεσίας και τα έτη προϋπηρεσίας,  

- η κατηγορία, κλάδος ή/και ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε 

επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους,  

- οι αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας.  

- η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης και επιβολής πειθαρχικής ποινής, 

- ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική 

και ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο 

χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους).  

 Βεβαίωση του φορέα προέλευσης «ελέγχου γνησιότητας των 

δικαιολογητικών», σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 

(ΦΕΚ Α΄237). 

 

Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται από τον υποψήφιο ταυτόχρονα και στην 

Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγεται. Προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή 

Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο 

εποπτεύον Υπουργείο. Η δε κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του 

υπαλλήλου. 

ΑΔΑ: ΩΧ90ΙΔΞ-ΨΩΗ



 10 

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της 

αίτησης από τη ΡΑΕ, εφόσον ο υποψήφιος την υποβάλει ιδιοχείρως, άλλως από την 

ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την 

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

 

Ε. Η ανακοίνωση αυτή: 

α) Να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

β) Να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΡΑΕ (www.rae.gr).  

γ) Να σταλεί σε όλα τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες 

και τις Ανεξάρτητες Αρχές. Οι φορείς στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα 

ανακοίνωση, παρακαλούνται για την κοινοποίησή τους σε όλες τις εποπτευόμενες από 

αυτούς υπηρεσίες και στους υπαλλήλους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και 

κλάδους. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται 

επιπροσθέτως για την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στο διαδικτυακό του τόπο 

www.ydmed.gov.gr  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΡΑΕ, 

τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3727048, αρμόδια η κα Χατζηδημητρίου Ιωάννα. 

 

 

           Ο  Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

 

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 

  

http://www.rae.gr/
http://www.ydmed.gov.gr/
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ  

ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(βάσει της υπ’ αριθμ. Ο-62883/2015 Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης για Μετάταξη Υπαλλήλων) 

 

 

Επώνυμο: ……………………………………... 

Όνομα: ………………………………………... 

Όνομα Πατέρα: ………………………………. 

Αρ. Δελ. Ταυτότητας: ………………............... 

Δ/νση Κατοικίας: …………………………….. 

Περιοχή: ……………………………………… 

Τ.Κ.: ………………………………………….. 

Τηλ. Κατοικίας: ………………………………. 

Τηλ. Κινητό: ….………………………………. 

e-mail: ………………………………………… 

Υπηρεσία στην οποία υπηρετώ: ..…….............. 

………………………………………………… 

Διεύθυνση: ……………………………………. 

Τμήμα: ………………………………………... 

Σχέση Εργασίας: ……………………………… 

Κατηγορία/Κλάδος-Ειδικότητα: 

…………………….. …………………………. 

Βαθμός: ……………………………………….. 

Διεύθυνση Εργασίας: …………………………. 

Περιοχή: ………………………………………. 

Τηλ. Εργασίας: ……………………….............. 

Τηλεοµ. εργασίας: ……………………………. 

 

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά: 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 

4. ……………………………………….. 

5. ……………………………………….. 

6. ………………………………….......... 

7. ……………………………………….. 

Προς 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης 

Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας 

Πειραιώς 132 

118 54 - ΑΘΗΝΑ 

 

    Κοινοποίηση :  

 ………………………………………… 

(Δ/νση Διοικητικού που υπάγεται ο υπάλληλος) 

 

 

  Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και παρακαλώ, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. Ο-62883/2015 Ανακοίνωση / 

Πρόσκλησή σας, όπως εξετάσετε το αίτημα 

μετάταξης από την Υπηρεσία που υπηρετώ σήμερα 

στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.  

 

Επιπρόσθετα δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα 

αίτηση µου έχει κοινοποιηθεί: α. στην Διεύθυνση 

Διοικητικού της υπηρεσίας µου και β. στο 

εποπτεύον την υπηρεσία µου Υπουργείο 

 

 

 

Ο / Η ΑΙΤ……… . 

 

 

 

…………………………………………...... 

                  (ονοματεπώνυμο) 

ΑΔΑ: ΩΧ90ΙΔΞ-ΨΩΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:  

Α. Όλα τα Υπουργεία  

1. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Αχαρνών 2 Αθήνα, Τ.Κ. 10176, Ελλάδα  

2. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 

Αθήνα  

3. Εθνικής Άμυνας - Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61 Χολαργός  

4. Εξωτερικών ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού - Ακαδημίας 1, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα  

5. Εργασίας. Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σταδίου 29, Τ.Κ. 10 10 

Αθήνα  

6. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Β. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74 Αθήνα  

7. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής - Ακτή Βασιλειάδη. Πύλες Ε1-Ε2. Πειραιάς, Τ.Κ. 

18510  

8. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού - Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80 Αθήνα  

9. Οικονομικών - Καραγεώργη Σερβίας 10. Τ.Κ. 105 62 Αθήνα  

10.Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων - Ανδ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι  

11.Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Αµαλιάδος 17 Τ.Κ. 115 23 Αθήνα  

12.Πολιτισµού & Αθλητισμού - Μπουµπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα  

13.Υγείας - Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187 Αθήνα  

14.Υποδοµών, Μεταφορών & Δικτύων - Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, 

Παπάγου  

   

Β. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις   

1. Αττικής - Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 11525  

2. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας - Β. Ηπείρου 20. Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα  

3. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας – Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336 Λάρισα  

4. Κρήτης. Πλατεία Κουντουριώτη. Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο  

5. Μακεδονίας-Θράκης - Τάκη Οικονοµίδη-Καθ. Ρωσσίδη 11  

6. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου – Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ν.Ε.Ο. 

Πατρών – Αθηνών 158, Τ.Κ. 26442  

7. Αιγαίου – Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ. 18538 Πειραιάς  

 

Γ. Όλες οι Περιφέρειες  

1. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης-Γ. Κακουλίδου I. Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή  

2. Αττικής - ∆/νση εξυπηρέτησης του πολίτη και οργάνωσης - Τμήμα Ενημέρωσης του 

Πολίτη Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11741 Αθήνα  

3. Βορείου Αιγαίου - Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη  

4. Δυτικής Ελλάδας ~ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Τ.Κ. 26441 Πάτρα  

5. Δυτικής Μακεδονίας - Περιοχή ΖΕΠ. Τ.Κ, 50100 Κοζάνη  

6. Ηπείρου - Πλατεία Πύρρου I, Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα  

7. Θεσσαλίας - Πλατεία Ρήγα Φεραίου. Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, 41110 Λάρισα  

8. Ιονίων Νήσων - ΕΟν. Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα  

9. Κεντρικής Μακεδονίας-Β. Όλγας 198. Τ.Κ. 54110 Θεσσαλονίκη  

10. Κρήτης - Πλατεία Ελευθερίας. Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο  

11. Νοτίου Αιγαίου - Επτανήσου 35. Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη Σύρου  

12. Πελοποννήσου - Πλατεία Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ. 22100 Τρίπολη  

13. Στερεάς Ελλάδας - Υψηλάντου 1. Τ.Κ. 35100 Λαμία 
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∆. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές   

1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) - Πουλιού 6, Τ.Κ. 11523 Αθήνα  

2. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Ιερού Λόχου 3, Τ.Κ. 15124 

Μαρούσι  

3. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Λεωφ. Κηφισίας 3 -3, Τ.Κ. 

11523 Αθήνα  

4. Εθνική Αρχή Ιατρικής Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής - Ζαχάρωφ 3 ΤΚ 11521 

Αθήνα  

5. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - Λ, Κηφισίας 60, Τ.Κ. 

15125 Αθήνα  

6. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αμερικής 5 & Πανεπιστημίου, Τ.Κ. 

10564 Αθήνα  

7. Ελληνική Στατιστική Αρχή, Πειραιώς 46 & Επονιτών, Τ.Κ. 18547 Πειραιάς 

8. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Λεωφ. Κηφισίας 7, Τ.Κ. 11523 

Αθήνα  

9. Επιτροπή Ανταγωνισμού – Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 10434 Αθήνα 

10. Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων, Αχαρνών 17 & Πλατεία Μαυροκορδάτου, 

Τ.Κ. 10438 Αθήνα  

11. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, Σταδίου 33, Τ.Κ. 10559 Αθήνα 

12. Συνήγορος του Καταναλωτή - Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471 Αθήνα  

13. Συνήγορος του Πολίτη - Χ. Μέξη 5, Τ.Κ. 11528 Αθήνα 
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