
 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: 18 Απριλίου 2017 

 

        Αρ. Πρωτ.:    17211 

    

         

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη 

υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).   

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.ΓΠ-03-1460/14-03-2017 ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 

(ΑΔΑ: 6ΘΜ9ΟΡΕ3-ΙΥΚ). 

  

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση αναφορικά με την μετάταξη 

υπαλλήλων στο Ε.ΚΕ.Α., 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


 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων 

στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)». 
 
 

 
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1) τις διατάξεις: 
 α. του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) 
 β. των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) 

γ. του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (Α΄ 263). 
δ. των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (Α΄163). 

 ε. του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180). 
    στ. του άρθρου 39 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

 ζ. του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016 (Α΄ 224). 
 η. του άρθρου 74 παρ. 11 του Ν. 4445/2016 (Α΄ 236). 
 θ. του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 4456/2017 (Α΄ 24).  
 
2) την υπ’ αριθμ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Υ.48/34/οικ. 19935/27-7-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. 
 
3) την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Υ.48/49/οικ 25958/15-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 
4002/2011 για τη μετάταξη / μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις».

4) την υπ’ αριθ. Α3β/οικ. 58824/02-8-2016 (Β’ 2597) Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών «Οργανισμός του Εθνικού 
Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)». 
 
5) το απόσπασμα πρακτικού της 5ης/09.03.2017/ΕΗΔ 2 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. (ΑΔΑ: 
7ΑΡΓΟΡΕ3-ΕΦΞ).
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 14/3/2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  Αριθμ. πρωτ. ΓΠ-03-1460 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Προς 

Ταχ. Δ/νση    : Ολυμπιονίκη Χρ.Μάντικα 7 Όπως ο πίνακας αποδεκτών 
Τ.Κ. : 136 77 (με την παράκληση να κοινοποιηθεί 
Πληροφορίες  : Α. Τριάντου άμεσα στους  υπαλλήλους και στις 
Τηλέφωνο : 2132146735 εποπτευόμενες υπηρεσίες) 
Φαξ : 2132146728 Κοινοποίηση: 
Ε-mail : gprosopikou@ekea.gr Υπουργείο Εσωτερικών και   
   Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
   Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

   Ε-mail: hrm@ydmed.gov.gr 
   (Με την παράκληση η παρούσα να  
   αναρτηθεί άμεσα στο διαδικτυακό του τόπο 
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προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από 
Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ . και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την 
πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο. 

 

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες: 
 
 

ΚΛΑΔΟΣ   -  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 

 
 
Η μετάταξη θα γίνει σε κενή οργανική θέση, ύστερα από γνώμη του Α΄ Κοινού Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ Αττικής, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας της εμπειρίας καθώς και της εν γένει 

προσωπικότητάς τους. 
 

Εν συνεχεία και αφού ο φορέας υποδοχής θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης σχετικής 

απόφασης από το Α΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και πάντως πριν από την έκδοση των σχετικών 

αποφάσεων μετάταξης, θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αίτημα για την έγκριση πλήρωσης των ζητούμενων 

θέσεων, με μετάταξη από την τετραμελή επιτροπή που προβλέπεται από την 33/2006 Πράξη του 

Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με το άρθρο 68 του 

Ν.4002/2011. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο 

μετατάσσονται, όπως αυτά ορίζονται από το Π.Δ . 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τα Π.Δ. 347/2003 (Α΄ 315), Π.Δ. 44/2005 (Α΄ 63) και Π.Δ. 

116/2006 (Α΄115). 
 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: 
 

Α. ‘Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ .Δ . σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007, ΥΕΚ.26/Α/9-2-2007), οι 

οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από 

προηγούμενη μετάταξη με αυτές τις διατάξεις ή άλλες. Ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις 

που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων, 

σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.3801/2009, 
 

Β. Οι τακτικοί υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κρατικών 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, 
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εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

6 του Ν.3613/2007 (ΥΕΚ.263/Α/23-11-2007). 

 Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα προσκομίσουν βεβαίωσης της Υπηρεσίας τους ότι πληρούν 

τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 και ειδικότερα: 
 

α) για μεν τους τακτικούς υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., βεβαίωση του Νομικού Προσώπου ή αντίστοιχα της οικείας 
υπηρεσίας σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή 
επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους σε ποσοστό 
πενήντα ένα στα εκατό (51%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του 

 

β) για δε τους υπαλλήλους 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 αρ. πρωτ. 
ΔΙΠΙΔ/Β/18.21/775/οικ. 34663/21-12-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε . 
 

Στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 δεν εμπίπτουν: 
 

α) Οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και 
 

β) Οι υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.1892/1990, είναι εκτός Δημοσίου Τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 

άρθρου 6 του Ν.3613/2007. 
 

γ) Επίσης εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νοσοκομεία, 

καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3918/2011, σύμφωνα με τις 

οποίες: « Οι διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως συμπληρώθηκαν 

και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄), δεν έχουν 

εφαρμογή στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ.» 
 

Η μετάταξη των υπαλλήλων θα γίνει με την ίδια σχέση εργασίας (μόνιμοι ή σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) που κατείχαν στην υπηρεσία προέλευσής τους. 

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συμπληρώσουν  την αίτηση μετάταξης (επισυνάπτεται σχετικό 

έντυπο υπόδειγμα)  με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν στο Τμήμα 

Γραμματείας - Πρωτοκόλλου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) μέσα στην 

αποκλειστική προθεσμία από 15 Μαρτίου 2017  έως  και 15 Μαΐου 2017 είτε 

αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ή εξουσιοδότηση 

φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή (το εμπρόθεσμο της οποίας κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 

αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων). 

Η αίτηση , σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα, θα πρέπει να  

συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :  
1. Βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου  
2. Φωτοαντίγραφο δελτίο ταυτότητας  
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικό χειρισμού Η/Υ όπου απαιτείται (σημείωση: 

οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι και επικυρωμένοι)  
4. Βεβαίωση αποδοχών  
5. Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν:  

 Η υπηρεσιακή εμπειρία (τοποθετήσεις, μετακινήσεις).

 Η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών.
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 Το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας.

 Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, δεν εκκρεμεί σε βάρος της/του υπαλλήλου 

πειθαρχική δίωξη και δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική 

διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο).

 Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου/της υποψήφιας δύναται να 

συνεκτιμηθεί (π.χ. πιστοποιητικά επιμόρφωσης κ.ά.).

6.  Στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 οι υποψήφιες/οι θα 

πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των 

διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου και συγκεκριμένα: 

 

α. για μεν τους τακτικούς υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 
κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., βεβαίωση του Νομικού Προσώπου ή αντίστοιχα της οικείας υπηρεσίας σχετικά 
με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους σε ποσοστό πενήντα ένα στα εκατό (51%) 
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του 
 

β. για δε τους υπαλλήλους 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 αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β/18.21/775/οικ. 34663/21-12-
2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε . 
 

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία 

υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και 

ΔΕΚΟ, η αίτηση κοινοποιείται και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να 

προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου. 

 

Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες 

τις Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει. 
 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική 

για την υπηρεσία. 
 
Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου 

να εισαχθεί στο διαδικτυακό του τόπο. 
 
Η εν λόγω ανακοίνωση – πρόσκληση καθώς και η αίτηση έχουν αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και 

στην ηλεκτρονική σελίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) (www.ekea.gr). 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων του Ε.ΚΕ.Α. 

στα τηλέφωνα 2132146735 και 2132146730. 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. 
 

 

 ΧΑΡΙΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ 
Εσωτερική διανομή: 
1)Γραφείο Προέδρου 
2)Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 

1. Όλα τα Υπουργεία - Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού (όπως κοινοποιηθεί άμεσα η 

παρούσα σε όλους τους εποπτευμένους φορείς). 

 

Α/Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ   
   

1. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Β.  Σοφίας 15, 10674 Αθήνα 
   

2. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σταδίου 27 , 10183 Αθήνα 
    

3. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα 
   

4. Εργασίας  ,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

 Αλληλεγγύης        
      

5. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα 

 Δικαιωμάτων        
      

6. Εθνικής Άμυνας    Μεσογείων  227-231,  15561 

     Χολαργός   
      

7. Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων  Ανδρέα Παπανδρέου 37, 

     15180 Μαρούσι   
      

8. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Ακτή Βασιλειάδη, 18510 

     Πειραιάς   
       

9. Εξωτερικών    Ακαδημίας  1 , 10671 Αθήνα 
      

10. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  Αναστάσεως 2, 15669 

     Παπάγου   
      

11. Οικονομικών    Κ.  Σερβίας 10, 10562 Αθήνα 
     

12. Περιβάλλοντος και Ενέργειας   Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα 
        

13. Υγείας    Αριστοτέλους 17, 10433, 

     Αθήνα    
     

14. Πολιτισμού και Αθλητισμού   Μπουμπουλίνας   20   -22   , 

     10682 Αθήνα   
    

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

 

2. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Διευθύνσεις Διοικητικού (όπως κοινοποιηθεί άμεσα 

η παρούσα σε όλους τους εποπτευμένους φορείς). 

 

Α/Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ   
   

1. Αττικής Κατεχάκη 56 , 11525 Αθήνα 
   

2. Θεσσαλίας –  Στερεάς Ελλάδας Σωκράτους   111   ,   41336 

  Λάρισα   
      

3. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20, 45445 

  Ιωάννινα   

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

  26441 Πάτρα   
   

5. Αιγαίου Ακτή   Μιαούλη   83   &   Μ. 

  Μπότσαρη 2-8, 18535 

  Πειραιάς   
     

6. Κρήτης Αλμυρού 14, 71201, 

  Ηράκλειο Κρήτης  
     

7. Μακεδονίας – Θράκης Σάκη Οικονομίδη –   Καθ. 

  Ρωσσίδη 11 ,54655 

  Καλαμαριά   
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3. Όλες οι Περιφέρειες – Διευθύνσεις Διοικητικού (όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε 

όλους τους εποπτευμένους φορείς). 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    
      

1. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Γ. Κακουλίδου 1, 69100 

  Κομοτηνή    
      

2. Κεντρικής Μακεδονίας Β. Όλγας 198, 54110 

  Θεσσαλονίκη    
   

3. Δυτικής Μακεδονίας Περιοχή ΖΕΠ, 20100 Κοζάνη 
      

4. Ηπείρου Πλατεία Πύρρου 1, 45221 

  Ιωάννινα     
      

5. Θεσσαλίας Πλατεία   Νομαρχίας, 

  Κουμουνδούρου  & 

  Παπαναστασίου,    41222 

  Λάρισα     
     

6. Ιονίων Νήσων Εθν.  Παλαιοκαστρίτσας, 

  Αλυκές Ποταμού, 49100 

  Κέρκυρα     
   

7. Δυτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 

  26441 Πάτρα    
   

8. Στερεάς Ελλάδας Υψηλάντου 1, 35100 Λαμία 
   

9. Αττικής Συγγρού 15, 11743 Αθήνα 
     

10. Πελοποννήσου Πλατεία Εθν. Μακαρίου, 

  22100 Τρίπολη   
      

11. Βορείου Αιγαίου Κουντουριώτη  1, 81100 

  Μυτιλήνη     
     

12. Νοτίου Αιγαίου Επτανήσου 35, 84100 

  Ερμούπολη  Σύρου  
     

13. Κρήτης Πλατεία Ελευθερίας, 71201, 

  Ηράκλειο     
        

 

4. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλους τους 

εποπτευμένους φορείς, ΝΠΔΔ) 

 

Α/Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ   ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ   
   

1. Ανώτατο  Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α  ΕΠ) Πουλίου 6, 11523 Αθήνα 
      

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

     Μαρούσι    
      

3. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Λ.  Κηφισίας  1  -  3,  11523 

 Χαρακτήρα   Αθήνα    

4. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60, 15125 

 (ΕΕΣΣ)    Μαρούσι    
   

5. Εθνικό  Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε  Ρ) Αμερικής 5 & Πανεπιστημίου, 

     10564 Αθήνα   
      

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

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

   

  
  

8. Συνήγορος του Καταναλωτή  Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 

     Αθήνα    
     

9. Συνήγορος του Πολίτη   Φ. Μέξη 5, 11528 Αθήνα  
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      ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ –   

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ  

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) 

Προς: Ε.ΚΕ.Α. 

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

Κοινοποίηση:  
………………………………………………………………………………………………………………  
(Φορέας όπου υπηρετεί ο/η υπάλληλος) 

 

Προσωπικά στοιχεία:  
Επώνυμο:……………………………………………………………. Όνομα:…………………………… 

Πατρώνυμο:………………………………………………………. Α.Δ.Τ.:……………………………. 

Δ/νση κατοικίας:…………………………………………………   

Τηλ. επικοινωνίας:………………………………………..  

Ε-mail:……………………………………………………………. 

 

Στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης:  
Εποπτεύον Υπουργείο:…………………………………………………………………….. 

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

Τμήμα:………………………………………………………………………………………. 
 
Δ/νση Εργασίας:……………………………………………………… Τηλ. Εργασίας:…………………… 

Σχέση Εργασίας:……………………………………………………… Κατηγορία:………………………… 

Κλάδος/Ειδικότητα:………………………………………………….. 

Βαθμός:……………………………………….. Έτη Υπηρεσίας:……………………………………… 

 

Τυπικά Προσόντα:  
1. ……………………………………………………………..  
2. ……………………………………………………………..  
3. ……………………………………………………………..  
4. …………………………………………………………….. 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για μετάταξη. 

 

Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, σύμφωνα με την υπ αριθμ.  
…………………………………………….. ανακοίνωσή σας να εξετάσετε το αίτημα μετάταξης από την 

υπηρεσία που υπηρετώ σήμερα ως υπάλληλος της κατηγορίας …………………………………………….. 
 
κλάδου/ειδικότητας……………………………………………………………………..με βαθμό……………. 

και Μ.Κ. ………………………… στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) σε θέση…………………….. 

..…………………………………………………. 

 

…../………/20….  
Ο/Η αιτών/ούσα…………..  

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:  
1. …………………………………………………………….  
2. …………………………………………………………….  
3. …………………………………………………………….  
4. …………………………………………………………….  
5. …………………………………………………………….  
6. …………………………………………………………….  
7. ……………………………………………………………  
8. …………………………………………………………… 
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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)

: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.ΚΕ.Α. 

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 αναφερόμενα στοιχεία στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι πλήρη και ακριβή. 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
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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