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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: 30 Αυγούστου 2016 

 

        Αρ. Πρωτ.:    55382 

       

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής 

Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων με μετάταξη ή απόσπαση 

υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ. 015/04-08-2016 ανακοίνωση της Επιτροπής Διερεύνησης 

Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΑΔΑ: ΩΗΓ34653ΟΞ-032). 

  

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση αναφορικά με μετατάξεις ή 

αποσπάσεις υπαλλήλων στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και 

Συμβάντων, 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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Ανακοίνωση-Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής 

Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων με μετάταξη ή 
απόσπαση υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

 
 

1. Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων 

(ΕΔΣΑΣ) έχει έδρα την Αθήνα, είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και είναι αρμόδια για 

τη διερεύνηση σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων όπως αυτά ορίζονται 

στο άρθρο 3 του Π.Δ.160/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προκειμένου να 

καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες της σε προσωπικό, ανακοινώνει την 

πρόθεσή της να προχωρήσει σε μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί σε φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στις 

θέσεις αυτές. Ειδικότερα αφορά τα Νομικά Πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο 

συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης – Θεσμικός Τομέας S13 που 

τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

Η Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει σε μετατάξεις ή αποσπάσεις των εξής 

θέσεων :  

1) Μια (1) θέση ΠΕ Μηχανικών (Διερευνητή) (ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού 

ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 

2) Μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού ή Λογιστικού. 

3) Μια (1) θέση ΔΕ Διοικητικού.  

 

2. Διαδικασία Μετατάξεων στην Επιτροπή. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.5 του άρθρου 9 του ν.4313/2014 (Α΄261) 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Επιτροπής σε προσωπικό επιτρέπεται, με 

 

                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ           
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

 Βαθμός Προτ/τας: 
 
Αθήνα,  04/08/2016      
Αριθμ. Πρωτ:  015 

 
 

Ταχ. Δ/νση 
Τ.Κ.  
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Φαξ                 
email       

: 
: 
: 
: 
: 
 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
156 69 Παπάγου 
Κων/νος Ξυνογαλάς 
21 0650 8925, 21 0650 8862  
21 0650 8043 
 info@edisas.gr 

ΠΡΟΣ: 
 
 
ΚΟΙΝ.: 

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων  
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κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να μεταφέρεται και να εντάσσεται σε οργανικές 

θέσεις της Επιτροπής, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, προσωπικό που 

υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που 

απαιτούνται για την πρόσληψη στις αντίστοιχες θέσεις. Η επιλογή των 

μεταφερομένων και εντασσομένων γίνεται από Επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση της Επιτροπής, μετά από σχετική δημόσια Ανακοίνωση, στην οποία 

καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τους ενδιαφερομένους. 

 

3. Διαδικασία Αποσπάσεων στην Επιτροπή. 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 9 του ν.4313/2014 (Α΄261) 

δύναται για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής σε προσωπικό, μετά από 

πρόταση αυτής και κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν 

αίτησης των ενδιαφερομένων, να αποσπάται προσωπικό από φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί για μία 

ακόμα φορά. 

 

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

αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Επιτροπής.  

 

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης ή απόσπασης και απαιτούμενα 

τυπικά προσόντα. 

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

υποψηφιότητας να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της ειδικότητας στην οποία 

επιθυμούν να μεταταχθούν ή αποσπασθούν όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.50/2001 

(Α΄39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και να διαθέτουν τα ακόλουθα πρόσθετα 

προσόντα ανά ειδικότητα : 

 Για την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών (Διερευνητή): άριστη γνώση  αγγλικής 

γλώσσας. 

 Για την κατηγορία ΔΕ Διοικητικού: καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 

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 

προηγούμενη μετάταξη. Επίσης δεν επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων που έχουν 
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οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε 

παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κλπ).  

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 3979/2011 (Α΄138) όσον 

αφορά στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, η επιλογή των μεταφερόμενων 

γίνεται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΣΑΣ, κατόπιν 

συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. 

 

5. Ασυμβίβαστα - Υποχρεώσεις προσωπικού Επιτροπής. 

I. Το προσωπικό της Επιτροπής οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που 

χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για 

γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών. 

II. Δεν επιτρέπεται να κατέχει θέση δημοσίου, μόνιμου ή μετακλητού υπαλλήλου 

στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ούτε στους 

εποπτευόμενους από αυτό φορείς και νομικά πρόσωπα, ούτε στη Ρυθμιστική 

Αρχή Σιδηροδρόμων του ν.3891/2010 (A΄188) ή σε οποιαδήποτε αρμόδια 

αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας 

(Υ.Δ.Υ.), ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση ή 

διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής ή φορέα χρέωσης ή φορέα κατανομής 

ή κοινοποιημένο οργανισμό ή να συμμετέχουν στο κεφάλαιό της ή να έχουν 

άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες 

σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από 

τη δραστηριότητά τους, για όσο χρόνο υπηρετούν στην ΕΔΣΑΣ, καθώς και για 

τα δύο (2) επόμενα έτη από τη λήξη της. Αν το προσωπικό της Επιτροπής 

κατέχει εταιρικά μερίδια ή μετοχές σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση 

ή άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου, που έχει 

αποκτήσει από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, 

υποχρεούται να απέχει από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και 

ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω 

επιχειρήσεων και μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της 

υπηρεσίας του στην Επιτροπή.  

III. Η παράβαση από το προσωπικό της Επιτροπής των απαγορεύσεων των 

ανωτέρω παραγράφων, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, αποτελεί 

πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται με την ποινή της έκπτωσης. Η 

έκπτωση δεν αποκλείει την ποινική ή αστική ευθύνη του, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. Η διαπίστωση της έκπτωσης γίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
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IV. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για το προσωπικό της Επιτροπής η άσκηση 

διδακτικών καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης, η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, καθώς και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, με την 

επιφύλαξη ότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν παρέχονται υπηρεσίες σε 

πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών ή 

συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει η Επιτροπή.  

V. Τα προαναφερόμενα ασυμβίβαστα υφίστανται για το προσωπικό της 

Επιτροπής και όταν αυτά συντρέχουν στο πρόσωπο συζύγων και συγγενών 

εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού 

 

6. Υποβολή αιτήσεων μετάταξης  

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι από 16 Αυγούστου 2016 έως 

και 15 Σεπτεμβρίου 2016 να υποβάλουν στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή ιδιοχείρως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

10:00πμ – 15:00μμ στη διεύθυνση Αναστάσεως 2 Τσιγάντε, ΤΚ15669, Παπάγου 

στο ισόγειο στα γραφεία της "Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων 

και Συμβάντων" τα κάτωθι έγγραφα:  

 

 Αίτηση Μετάταξης / Απόσπασης 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.  

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 

(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 
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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 και στην Υπηρεσία 

Διοικητικού στην οποία υπάγεται. Η δε κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την 

αίτηση του υπαλλήλου.  

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της 

αίτησης από την Επιτροπή, 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.  

 

7. Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα Ανακοίνωση, οφείλει να 

την κοινοποιήσει σε όλους τους υπαλλήλους του και τους εποπτευόμενους από αυτό 

φορείς. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται για την 

ανάρτησή της στο δικτυακό του τόπο. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 

Επιτροπή, τηλέφωνο επικοινωνίας 21 0650 8925 και  21 0650 8862 αρμόδιος ο κ 

Κωνσταντίνος Ξυνογαλάς.  

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

 

                                                 Κωνσταντίνος Ξυνογαλάς 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                                  

1. Όλα τα Υπουργεία   
            Δ/νσεις Διοικητικού 
            (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους   
            υπαλλήλους τους και τις εποπτευόμενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ  
            και κρατικά ΝΠΙΔ/ΔΕΚΟ)  

2. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 
3. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
       Διευθύνσεις Διοικητικού                                      

            (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους   
            υπαλλήλους τους, τις εποπτευόμενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και 
κρατικά ΝΠΙΔ καθώς )  

4. Όλες οι Περιφέρειες 
       Διευθύνσεις Διοικητικού                                      

            (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους   
            υπαλλήλους τους στους εποπτευόμενους ΟΤΑ α΄ βαθμού, τις     
            εποπτευόμενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ    
            και κρατικά ΝΠΙΔ)  

5. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Τμήμα Μεταβολών 
Βασ. Σοφίας  15, 106 74 Αθήνα 
ηλεκτρονική δ/νση : hrm@ydmed.gov.gr 

             (για ενημέρωση της σελίδας του δικτυακού τόπου)                   
6. ΣΕΕΥΜΕ 
7. ΥΠΑ 

Δ/νση Διοικητικού 
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