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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 

(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 23 Αυγούστου 2016 

 

        Αρ. Πρωτ.:    54755 

       

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.  

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ. 109813/27-07-2016 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 7ΖΦΓΟΡ1Γ-ΦΩ7) ορθή επανάληψη. 

  

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση αναφορικά με μετατάξεις 

υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, για ενημέρωσή 

σας.    

Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της 

υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Εγκύκλιοι”  

και  στην υποκατηγορία “ Μετατάξεις - Αποσπάσεις”.  

Συνημμένα: 

-Η ανωτέρω σχετική Ανακοίνωση 

 

 

 

 

Μ.Ε.Γ.Γ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Τσιάρα 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php
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                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   28/07/2016                 

                                            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  

ΗΠΕΙΡΟΥ –∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

    Ιωάννινα  27/07/2016 

    Αρ. Πρωτ.: 109813 

Ταχ. ∆/νση :Β. Ηπείρου 20 

Ιωάννινα ΤΚ 45445  

Τηλέφωνο: 2651360322,321 

FAX: 26513-60343     

ΠΡΟΣ: ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των 

Υπηρεσιών του Πίνακα Αποδεκτών  

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα σε όλες 

τις εποπτευόµενες υπηρεσίες, 

Ν.Π.∆.∆., κρατικά  Ν.Π.Ι.∆. και 

∆.Ε.Κ.Ο.) 

 

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ.: 106 74 

Αθήνα (Με την παράκληση η παρούσα να 

αναρτηθεί άµεσα στο διαδικτυακό του τόπο) 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µετάταξη υπαλλήλων στη ∆/νση 

Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας». 

 

Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σε µετατάξεις 

υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών της ∆/νσης Οικονοµικού  εν όψει της 

εφαρµογής του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015) και της υπ’ αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Α∆Α: 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΦΕΚ 1381 /τ. Β/17.5.2016) περί ανάληψης αποκλειστικών αρµοδιοτήτων 

και ευθύνης από τη ∆/νση Οικονοµικού του Φορέα µας, µέσω της µεταφοράς αρµοδιοτήτων των Υπηρεσιών 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου από την 1.1.2017. 

Οι µετατάξεις αφορούν σε υπαλλήλους προερχόµενους από Υπουργεία, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, 

Ν.Π.∆.∆. ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες καθώς και Κρατικά Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο., µη εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο και στις οποίες την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου κατέχει το ∆ηµόσιο. Επισηµαίνεται 

ότι θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α), 68 παρ.1 του Ν. 

4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α), 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α) και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α), 

όπως ισχύουν, µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι, ύστερα από γνώµη του 

αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής 

Μακεδονίας, κατόπιν συνεκτίµησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της 
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προϋπηρεσίας, της εργασιακής τους εµπειρίας και της εν γένει προσωπικότητάς τους (που µπορεί να 

διαπιστωθούν, κατά την κρίση του αρµοδίου Υπηρεσιακού Συµβουλίου και µετά από προσωπική παράσταση 

και συζήτηση µε κάθε ενδιαφερόµενο). 

Μετά την ως άνω γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και πριν την έκδοση της σχετικής 

απόφασης µετάταξης, θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 απαιτούµενη έγκριση πλήρωσης 

των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αρ. 

33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου (ΠΥΣ), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 26 παρ. 4 του 

Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α). 

Πριν την έκδοση της απόφασης µετάταξης θα αναζητηθεί από τους φορείς προέλευσης η 

προβλεπόµενη βεβαίωση περί ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014. 

Η προκαλούµενη δαπάνη θα καλυφθεί µε µεταφορά των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισµό 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, εφόσον οι µετατασσόµενοι υπάλληλοι 

µισθοδοτούνται ήδη άµεσα από τον κρατικό προϋπολογισµό ή προέρχονται από φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης που επιχορηγούνται για δαπάνες µισθοδοσίας από τον τακτικό προϋπολογισµό. 

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής  Μακεδονίας είναι οι 

εξής : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  Για το Νοµό Ιωαννίνων  

 

6 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Για το Νοµό Κοζάνης 

4 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Για το Νοµό Άρτας 

1 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Για το Νοµό Πρέβεζας 

1 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Για το Νοµό Θεσπρωτίας 

1 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Για το Νοµό Γρεβενών 

1 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Για το Νοµό Φλώρινας 

1 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Για το Νοµό Καστοριάς 

1 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Για το Νοµό Ιωαννίνων 

Με πτυχίο Οικονοµικής-Λογιστικής κατεύθυνσης 

3 

 

 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Για το Νοµό Κοζάνης 

Με πτυχίο Οικονοµικής-Λογιστικής κατεύθυνσης 

2 

 

ΑΔΑ: 7ΖΦΓΟΡ1Γ-ΦΩ7



 

3

 

 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

Για το Νοµό Ιωαννίνων 

2 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23 

 

Οι υποψήφιοι προς µετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να κατέχουν αντίστοιχο πτυχίο ή 

∆ίπλωµα ή Απολυτήριο τίτλο σύµφωνα µε το Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α), όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 

347/2003 (ΦΕΚ 315/Α), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α) και 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α) και ισχύει. 

Οι υποψήφιοι προς µετάταξη υπάλληλοι για τις θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε πρέπει να κατέχουν επίσης 

πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού Η/Υ σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 1 του Π∆ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, στα αντικείµενα: (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισµού Η/Υ µε τα κατά τα ως άνω 

προβλεπόµενα πιστοποιητικά, δεν αφορά στους υποψηφίους προς µετάταξη υπαλλήλους που, κατά τον 

διορισµό τους, η γνώση αυτή αποτελούσε πρόσθετο ειδικό προσόν και για την απόδειξή του είχε 

προσκοµισθεί οποιοδήποτε αποδεικτικό (ακόµη και υπεύθυνη δήλωση γνώσης Η/Υ), το οποίο προβλεπόταν 

από τις οικείες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο του διορισµού τους. 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν: 

1. Όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) Υπουργείων 

ή άλλων δηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆., για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισµό τους 

ή από προηγούµενη µετάταξη µε τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/07 ή άλλες ειδικές διατάξεις, µε 

εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη µετάταξη σε παραµεθόριες περιοχές ή αµοιβαία µετάταξη 

υπαλλήλων. 

Επισηµαίνεται ότι στο πεδίο εφαρµογής της παραπάνω διάταξης δεν εµπίπτουν οι υπάλληλοι των 

Περιφερειών και Ο.Τ.Α., οι οποίοι µετατάσσονται µε τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθ. 246 

του Ν.3852/2010 και αρθ. 58 Ν. 3979/2011 αντίστοιχα, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) Υπουργείων, δηµοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆. και γενικώς οι 

υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/07). 

2. Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.∆.Α.Χ.) κρατικών Ν.Π.Ι.∆. και ∆ΕΚΟ, οι 

οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το ∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του 

µετοχικού τους κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ263/Α). 

Επισηµαίνεται ότι, οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν 

στον δηµόσιο τοµέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του 

Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α). 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 

από 27/07/2016 έως και 15/09/2016, να υποβάλουν στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής 

Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα Προσωπικού (ταχ. ∆/νση: Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445, 

Ιωάννινα) τα ακόλουθα δικαιολογητικά, µε ευθύνη του υποψηφίου: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγµα, 

2. Βιογραφικό Σηµείωµα µε συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου, 

3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικών χειρισµού Η/Υ, 
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4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, 

5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν: 

- η βαθµολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών 

- το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας 

- ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη 

και 

- ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυµα µετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόµου. 

6. Βεβαίωση αποδοχών, 

7. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου δύναται να συνεκτιµηθεί (π.χ. 

πιστοποιητικά επιµόρφωσης, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.α.) 

Ειδικότερα, στην περίπτωση µετάταξης βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263/Α): 

α) υπαλλήλων κρατικών ΝΠΙ∆, θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση του νοµικού προσώπου σχετικά 

µε το νοµικό καθεστώς που το διέπει και 

β) υπαλλήλων ∆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, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. ∆ΙΠΙ∆∆/Β/18.21/775/οικ.34663/21.12.2007 εγκύκλιο 

ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται υποχρεωτικά ταυτόχρονα και στην οικεία ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι, ενώ προκειµένου για υπαλλήλους ΝΠ∆∆ ή κρατικών 

Ν.Π.Ι.∆. και ∆ΕΚΟ, η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω 

κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου. 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, καθηµερινά, εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

είτε ταχυδροµικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση, µε την ένδειξη: «Αίτηση 

συµµετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 109813/27/07/2016 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για µετάταξη 

υπαλλήλων στη ∆/νση Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας» 

εντός της ως άνω οριζόµενης προθεσµίας. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, 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. 

Οι υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση - πρόσκληση, παρακαλούνται να την 

κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους καθώς 

και στα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ που εποπτεύουν. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλείται επιπρόσθετα, για την 

ανάρτησή της στον διαδικτυακό του τόπο. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-

∆υτικής Μακεδονίας (http://www.apdhp-dm.gov.gr). 

                                                                        Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

                                                                        ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ-            

                                                           ∆ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

                                                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
 

                                              ΠΡΟΣ: 

         ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Όνοµα: ............................................................                      ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Επώνυµο: .........................................................                                    ∆/νση ∆ιοίκησης 

Όνοµα Πατρός: ................................................                                 Τµήµα Προσωπικού 

Ταχ. ∆/νση Κατοικίας: .....................................                    Β. Ηπείρου 20, ΤΚ 45445 Ιωάννινα 

......................................................................... 

Τηλ. Επικοινωνίας : .........................................                                 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

E-mail: .............................................................                              

………………………........................................                               (Φορέας Προέλευσης) 

Φορέας Προέλευσης: ….................................... 

..........................................................................  Σας υποβάλλω φάκελο µε τα απαραίτητα 

∆ιεύθυνση/Τµήµα: ............................................  δικαιολογητικά σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 

..........................................................................  πρωτ. ………/…-….- 2016 ανακοίνωσή σας και 

Κατηγορία/Κλάδος: ..........................................  παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτηµα µετάταξής  

Ταχ. ∆/νση Εργασίας: ........................................   µου από την Υπηρεσία, όπου υπηρετώ:                                                                                          

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

Συνηµµένα δικαιολογητικά:    ……………………………….……....................                   

1.                                                                                             (Φορέας Προέλευσης),  

2.        ως µόνιµος / Ι.∆.Α.Χ. υπάλληλος σε θέση  

3.        κατηγορίας …………..…................................... 

        κλάδου/ειδικότητας ….................................... µε 

βαθµό ........... και Μ.Κ …....... στη ∆/νση 

Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας. 

 

    Ηµεροµηνία, …. / …. / 2016 

 

              Ο / Η  ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

Α) Όλα τα Υπουργεία 

1. Εσωτερικών &∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης-Σταδίου 27   Τ.Κ.: 10183   Αθήνα 

2. Οικονοµικών-Καραγεώργη Σερβίας 10, ΤΚ 10562 Αθήνα 

3. Εξωτερικών ΣΤ1 ∆ιεύθυνση Προσωπικού-Ακαδηµίας 1, ΤΚ 10671, Αθήνα 

4. Εθνικής Άµυνας-Λεωφ. Μεσογείων 227, ΤΚ 15561 Χολαργός 

5. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων-Ανδρ. Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι 

6. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού-Νίκης 5-7, ΤΚ 10180 Αθήνα 

7. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Σταδίου 29, ΤΚ 10110 Αθήνα 

8. Υγείας-Αριστοτέλους 17, ΤΚ 10187 Αθήνα 

9. ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων-Μεσογείων 96, ΤΚ 11527 Αθήνα 

10. Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Αµαλιάδας 17, ΤΚ 11523, Αθήνα 

11. Πολιτισµού και Αθλητισµού-Μπουµπουλίνας 20-22, ΤΚ 10682, Αθήνα 

12. Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων-Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, ΤΚ 15669 Παπάγου 

13. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Ακτή Βασιλειάδη, ΤΚ 18510 Πειραιάς 

14. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων-Αχαρνών 2, ΤΚ 10176 Αθήνα 

Β) Όλες οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

1. Αττικής- Κατεχάκη 56, ΤΚ 11525 Αθήνα 

2. Αιγαίου-Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, ΤΚ 18538 Πειραιάς 

3. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Σωκράτους 111, ΤΚ 41336 Λάρισα 

4. Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας  & Ιονίου-Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, ΤΚ 26441 Πάτρα 

5. Κρήτης-Αλµυρού 14, ΤΚ 71201, Ηράκλειο 

6. Μακεδονίας-Θράκης-Τάκη Οικονοµίδη-Καθ. Ρωσσίδη 11, ΤΚ 54655, Καλαµαριά 

Γ) Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές 

1. Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)- Πουλίου 6, ΤΚ 11523, Αθήνα 

2. Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών- Ιερού Λόχου 3, ΤΚ 15124, Μαρούσι 

3. Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα-Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523 Αθήνα 

4. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)-Κηφισίας 60, ΤΚ 15125 Αθήνα 

5. Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), Αµερικής 5 & Πελοποννήσου, ΤΚ 10564 Αθήνα  

6. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού, Κότσικα 1 
Α & Πατησίων, ΤΚ 10434 Αθήνα 

7. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)-Πειραιώς 132, ΤΚ 11854 Αθήνα 

8. Συνήγορος του Καταναλωτή-Λ. Αλεξάνδρας 133, ΤΚ 11471 Αθήνα 

9. Συνήγορος του Πολίτη-Χαλκοκονδύλη 17, ΤΚ 10432 Αθήνα 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  

- Γραφείο Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 

- ∆/νσεις Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας 

- ∆ιεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

(για την ανάρτηση της παρούσας στο δικτυακό τόπο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-

∆υτικής Μακεδονίας). 
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