
 1 

 
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: 07 Νοεμβρίου 2016 

 

        Αρ. Πρωτ.:    75451 

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.73020/14-10-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: 70ΙΜΩ-Ρ5Ν). 

 

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση αναφορικά με μετατάξεις 

υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 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 πρόσκληση 

 

 

 

 

Μ.Ε.Γ.Γ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Τσιάρα 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96 

Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα 

Πληροφορίες: Ν. Μπέγκας 

Τηλ.: +30 210 7767560 

Fax: +30 210 7767168 

E-mail: nbegkas@justice.gov.gr 

                   

                  Αθήνα, 14-10-2016                     

                  Αρ. Πρωτ.: 73020 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών 

   

 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 

υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ.» (26/τ.Α΄), όπως ισχύει, 

β) τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων 

Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών» (263/τ.Α΄),  

γ) τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και άλλες 

διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (163/τ.Α΄), 

δ) τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της 

συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και 

δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 

Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (180/τ.Α΄), 

ε) τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

(226/τ.Α΄), 

στ) τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, 

συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- 
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αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» 

(33/τ.Α΄), 

ζ) τις διατάξεις του Π.Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε 

θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (39/τ.Α΄), όπως ισχύει 

 

και προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της 

Κεντρικής του Υπηρεσίας, προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις μονίμων πολιτικών 

διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου από άλλα υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου και Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το 

Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου και αποτελούν 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (www.statistics.gr). 

  Για το λόγο αυτό, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να 

υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των εξής 

θέσεων: 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 5 

ΠΕ 
Μηχανικών 

(Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) 
1 

ΠΕ 
Μηχανικών 

(Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών) 
1 

ΠΕ 
Μηχανικών 

(Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) 
1 

ΠΕ Πληροφορικής 10 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1 

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 29 

 

 

Οι μετατάξεις θα γίνουν σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά 

της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης, ύστερα από γνώμη του 

αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιατροδικαστικών 

Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και των 

υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της εν 

γένει προσωπικότητάς τους. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να σχηματίσει 

πληρέστερη εικόνα για τους υποψηφίους, δύναται να τους προσκαλέσει σε προσωπική 

συνέντευξη.  

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών των 

υποψηφίων (άρθρο 28 του ν. 4305/2014) και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης 

απόφασης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και πριν από την έκδοση των σχετικών 

υπουργικών αποφάσεων, θα ζητηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
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Ανασυγκρότησης η έγκριση των εν λόγω μετατάξεων από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 

33/2006, όπως ισχύει (άρθρο 68, παρ. 1 του ν. 4002/2011).  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:  

1. Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου υπουργείων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και 

Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (26/τ.Α΄).  

2. Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., 

οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει 

την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.  

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν 

οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δικαστικοί υπάλληλοι και 

οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Επίσης, εξαιρούνται από δικαίωμα 

συμμετοχής οι υπάλληλοι των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (101/τ.Α΄), είναι εκτός 

δημοσίου τομέα και, συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 

3613/2007 (263/τ.Α΄), καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νοσηλευτικά 

ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3918/2011 (31/τ.Α΄) και του άρθρου 50 του ν. 

4368/2016 (21/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις 

του άρθρου 68 του ν. 4370/2016 (37/τ.Α΄).  

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 

3801/2009 (163/τ.Α΄), δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθουν πέντε (5) 

έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να 

διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία 

επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 (39/τ.Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε µε τα Π.∆. 347 (315/τ.Α΄), 44/2005 (63/τ.Α΄) και 

116/2006 (115/τ.Α΄). 

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

από 24-10-2016 έως 30-11-2016, να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση μετάταξης (επισυνάπτεται υπόδειγμα σχετικού εντύπου), η οποία 

κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγεται η/ο 

υπάλληλος. Προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., η αίτηση κοινοποιείται 

υποχρεωτικά και στο εποπτεύον υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να 

προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα 

στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.  

4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών τυπικών προσόντων.  

5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  

6. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του υποψηφίου, δύναται να 

συνεκτιμηθεί (π.χ. πιστοποιητικά επιμόρφωσης, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ).  

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του ν. 

3613/2007, οι υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. θα πρέπει να 

προσκομίσουν πρόσθετα, κατά περίπτωση:  

α. Οι υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., βεβαίωση του νομικού προσώπου 

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.  
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β. Οι υπάλληλοι των 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 

Π.Ι.Δ.Δ./Β/18.21/775/οικ.34663/21-12-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.  

Κατ’ εφαρμογή της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-7-2007 Κ.Υ.Α., η υπηρεσία μας 

θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών των υποψήφιων 

υπαλλήλων, στο οποίο θα αναφέρονται εκτός των άλλων: (α) τυχόν εκκρεμότητα σε 

βάρος τους πειθαρχικής δίωξης και τυχόν επιβολή πειθαρχικής ποινής, (β) ενδεχόμενο 

κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην 

υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους), 

(γ) βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας, (δ) το σύνολο 

των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας, (ε) ύπαρξη αποδεικτικού γνώσης 

χειρισμού Η/Υ, στην περίπτωση που αυτό δεν έχει προσκομισθεί από τους 

υποψηφίους. 

Η κατάθεση των αιτήσεων, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα 

γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας 

και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα, 

με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην αριθ. 73020/14-10-2016 Ανακοίνωση-

Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».  

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του 

ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται 

στην αίτηση του υποψηφίου.  

Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, παρακαλείται 

να την κοινοποιήσει σε όλους τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ανωτέρω 

κατηγορίες και κλάδους καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύει.  

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gov.gr), ενώ 

παράλληλα θα κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, προκειμένου να αναρτηθεί εμπρόθεσμα στο δικτυακό τόπο του 

(http://www.minadmin.gov.gr/).  

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στa τηλέφωνα: 210 7767031, 210 7767560.  

                                                    

                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Συνοδευτικά:  

1. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας  

2. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 

 

Πίνακας αποδεκτών:  

Οι Δ/νσεις Διοικητικού των παρακάτω υπηρεσιών παρακαλούνται να 

κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες υπηρεσίες και 

νομικά πρόσωπα.  
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Α. Όλα τα Υπουργεία  

1. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα 

(με την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα στην ιστοσελίδα του)  

2. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Νίκης 5-7, 101 80, Αθήνα  

3. Εθνικής Άμυνας, Πεντάγωνο, 155 61, Αθήνα  

4. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82, Αθήνα  

5. Εξωτερικών, ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού, Ακαδημίας 1, 106 71, Αθήνα  

6. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πειραιώς 40, 101 

82, Αθήνα  

7. Υγείας, Αριστοτέλους 17, 104 33, Αθήνα  

8. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα  

9. Οικονομικών, Κ. Σερβίας 10, 105 62, Αθήνα  

10. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αμαλιάδος 17, 115 23, Αθήνα  

11. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 156 69, 

Παπάγου  

12. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, 185 10, 

Πειραιάς  

13. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αχαρνών 2, 104 32, Αθήνα  

B. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  

1. Αττικής, Κατεχάκη 56, 115 25, Αθήνα  

2. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Σωκράτους 111, 413 36, Λάρισα  

3. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Β. Ηπείρου 20, 454 45, Ιωάννινα  

4. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, 264 

41, Πάτρα  

5. Αιγαίου, Ακτή Μιαούλη 83 και Μάρκου Μπότσαρη 2-8, 185 38, Πειραιάς  

6. Κρήτης, Αλμυρού 14, 712 01, Ηράκλειο  

7. Μακεδονίας – Θράκης, Τάκη Οικονομίδη - Καθ. Ρωσσίδη 11, 546 55, Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 54008  

Γ. Όλες τις Περιφέρειες:  

1. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γ. Κακουλίδη 1, 691 00, Κομοτηνή  

2. Κεντρικής Μακεδονίας, Β. Όλγας 198, 541 00, Θεσσαλονίκη  

3. Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00, Κοζάνη  

4. Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, 452 21, Ιωάννινα  

5. Θεσσαλίας, Διοικητήριο, Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου, 412 22, Λάρισα  

6. Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταμού, 491 00, Κέρκυρα  

7. Δυτικής Ελλάδας, Ν. Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών 28, 264 41, Πάτρα  

8. Στερεάς Ελλάδας, Υψηλάντου 1, 351 00, Λαμία  

9. Πελοποννήσου, Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, 221 00, Τρίπολη  

10. Βορείου Αιγαίου, Πλ. Κωνσταντινουπόλεως, 811 00, Μυτιλήνη  

11. Νοτίου Αιγαίου, Διοικητήριο, Πλατεία Ελευθερίας, 851 00, Ρόδος  

12. Κρήτης, Αρχ. Μακαρίου 22, Πλ. Ελευθερίας, 712 02, Ηράκλειο Κρήτης  

Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου) 

      Ακριβές αντίγραφο 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος 

 

 

                                                              Ε. Γαβάνα 
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
 
Προσωπικά στοιχεία 
 
Επώνυμο:………………………………………………  
Όνομα: …………………………………………………. 
Όνομα πατρός: ……………………………………. 
Α.Δ.Τ.: …………………………………………………. 
Ημ/νια γέννησης: ………………………………… 
Δ/νση οικίας: ………………………………………. 
Τηλ. οικίας: …………………………………………. 
Κινητό τηλ.: ………………………………………… 
E-mail: …………………………………………………. 
 
 
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
μετάταξη στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
 
 
Συνημμένα δικαιολογητικά: 
1.…………………………………………………………… 
2.…………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………. 
6. …………………………………………………………. 
7. …………………………………………………………. 
8. …………………………………………………………. 
9. …………………………………………………………. 
10. ………………………………………………………… 
 

ΠΡΟΣ:  
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & 
Διοικητικής Υποστήριξης 
Τμήμα Διοίκησης & Εκπαίδευσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
Κοιν.:  
1. (Υπηρεσία/ Φορέας προέλευσης 
υπαλλήλου) 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
2. (Εποπτεύον υπουργείο, εφόσον ο 
φορέας προέλευσης είναι Ν.Π.Δ.Δ.) 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
 
Σε συνέχεια της αριθ.…………………………….. 
ανακοίνωσης-πρόσκλησης της υπηρεσίας 
σας για μετάταξη υπαλλήλων στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, δηλώνω το ενδιαφέρον 
μου για την κάλυψη θέσης του κλάδου 
………………………………………………………………….                             
 
Υπηρετώ ως υπάλληλος με: 
Σχέση εργασίας: Μόνιμος/ Ι.Δ.Α.Χ. 
Κατηγορία: ……………………………………………. 
Κλάδος/Ειδικότητα: ………………………………. 
Βαθμός: …………………………………………….…… 
Έτη προϋπηρεσίας:………………………………… 
Δ/νση Εργασίας: ……………………………………. 
…………………………………………………………………. 
Τηλ. εργασίας: ………………………………………. 
Fax εργασίας: ………………………………………… 
E-mail εργασίας: …………………………………… 

 
 
 

Ημ/νια: ……/……./2016 
 

Ο/Η αιτ……….. 
                                                          (υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ Τμήμα Διοίκησης & Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό σημείωμά μου, το οποίο υποβάλλω ως δικαιολογητικό για τη μετάταξή μου 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με 
την αριθ. 73020/14-10-2016 ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υ.Δ.Δ.Α.Δ, είναι αληθή και 
ακριβή …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία: …..…/……./2016 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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