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      1. Ο Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ), πξνηίζεηαη λα θαιύςεη ελληά θελές οργαληθές ζέζεης 

κολίκοσ προζωπηθού δηαθόρωλ θιάδωλ θαη εηδηθοηήηωλ κε κεηάηαμε ππαιιήισλ ζηελ Κεληξηθή ηνπ 

Τπεξεζία.  Γηα ην ιόγν απηό θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη ππάιιεινη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ 

Γ/λζε Γηοηθεηηθού – Σκήκα Προζωπηθού ηοσ ΔΟΣ (ηατ. Γηεύζσλζε :Σζότα 7, Ακπειόθεποη Σ.Κ. 115 

21). 

    2. Ζ κεηάηαμε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 71,73, θαη 74 ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. , πνπ θπξώζεθε κε ην 

Ν.3528/2007 (ΦΔΚ 26/η.Α΄) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3613/2007 ( ΦΔΚ 

263/η.Α΄/23-11-2007) θαη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.3801/2009(ΦΔΚ 163/Α’ /4-9-2009) , ύζηεξα από γλώκε ηνπ 

αξκόδηνπ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ ηνπ θνξέα ππνδνρήο .  

     3. Έρνπλ πξνβιεθζεί νη απαηηνύκελεο πηζηώζεηο γηα ηε κεηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζηνλ ηαθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΔΟΣ  έηνπο 2010  , ζύκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζ. πξση. 225/13-4-2010 θαη 289/12-5-2010 

βεβαηώζεηο ησλ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΔΟΣ.   

    4. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο, λα θαηέρνπλ ηα 

ηππηθά πξνζόληα ησλ δεηνύκελσλ θαηά πεξίπησζε  θιάδσλ, όπσο απηά νξίδνληαη κε ην Π.Γ. 50/2001           

( ΦΔΚ 39 Α΄), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 (ΦΔΚ 315
 
Α΄), ην Π.Γ. 

44/2005 (ΦΔΚ 63
 
Α΄) θαη ην Π.Γ. 116/2006 (ΦΔΚ 115 Α ΄) θαη όπσο ζπκπιεξσκαηηθά θαζνξίζζεθαλ από 

ην Τπεξεζηαθό πκβνύιην ηνπ ΔΟΣ ζηελ απόθαζή ηνπ ( απόζπαζκα 9
νπ

 πξαθηηθνύ/ζέκα 6
ν
 

/ζπλεδξίαζε 12-5-2010/α.π.70/27-5-2010), σο εμήο: 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΟΣ  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔ,  

ΚΛΑΓΟ ΠΔ4 ΜΔΣΑΦΡΑΣΩΝ, ΘΔΗ 1 

Σππηθά πξνζόληα ηνπ δεηνύκελνπ θιάδνπ ΠΔ Μεηαθξαζηώλ, όπσο απηά νξίδνληαη κε ην Π.Γ. 50/2001        

( ΦΔΚ 39 Α΄), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 (ΦΔΚ 315
 
Α΄), ην Π.Γ. 

44/2005 (ΦΔΚ 63
 
Α΄) θαη ην Π.Γ. 116/2006 (ΦΔΚ 115 Α ΄) θαη όπσο ζπκπιεξσκαηηθά θαζνξίζζεθαλ από 

ην Τπεξεζηαθό πκβνύιην ηνπ ΔΟΣ ζηελ απόθαζή ηνπ ( απόζπαζκα 9
νπ

 πξαθηηθνύ/ζέκα 6
ν
 

/ζπλεδξίαζε 12-5-2010/α.π.70/27-5-2010),  σο εμήο: δεηούκελες γιώζζες : Αγγιηθή  θαη Γαιιηθή ή  

Ιζπαληθή ή  Γερκαληθή ή Ρωζηθή. 
ΚΛΑΓΟ ΠΔ3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΩΝ: 3  

Σππηθά πξνζόληα ηνπ δεηνύκελνπ θιάδνπ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο , όπσο απηά νξίδνληαη κε ην Π.Γ. 50/2001       

( ΦΔΚ 39 Α΄), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 (ΦΔΚ 315
 
Α΄), ην Π.Γ. 

44/2005 (ΦΔΚ 63
 
Α΄) θαη ην Π.Γ. 116/2006 (ΦΔΚ 115 Α ΄) θαη όπσο ζπκπιεξσκαηηθά θαζνξίζζεθαλ από 

ην Τπεξεζηαθό πκβνύιην ηνπ ΔΟΣ ζηελ απόθαζή ηνπ( απόζπαζκα 9
νπ

 πξαθηηθνύ/ζέκα 6
ν
 

/ζπλεδξίαζε 12-5-2010/α.π.70/27-5-2010),  σο εμήο: 

α/α Απαραίηεηα προζόληα 

1 Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ή εθαξκνζκέλεο 

πιεξνθνξηθήο  ή ηαπηόζεκν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή ειιεληθνύ 

αλνηθηνύ παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ επηινγήο (ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2 Δκπεηξία-εμεηδίθεπζε ζε Java/XSL/HTML/JS/CSS ή/θαη cms ηεο vignette θαη ζε development 

extension ή θαη Δκπεηξία –εμεηδίθεπζε σο data base administrator γηα oracle 10G   



Γίλνληαη επίζεο δεθηνί κε ηα παξαπάλσ ππόινηπα πξνζόληα: 

α) Κάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρώξεο κέιε ηεο Δ.Δ, , 

ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πξάμε αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο από ην πκβνύιην ηνπ άξ. 10, 

ηνπ π.δ. 165/2000 ( ΦΔΚ 149/Α) , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά θαη 

β) Κάηνρνη ηίηισλ κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρώξεο κέιε ηεο Δ.Δ. , ζηνπο 

νπνίνπο έρεη αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα άζθεζεο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλνπ επαγγέικαηνο , ζύκθσλα κε 

ζρεηηθή απόθαζε αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ρνξεγείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ άξ. 

13 ηνπ π.δ. 231/1998 ( ΦΔΚ 178/Α)  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔ, ΚΛΑΓΟ ΣΔ4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΩΝ: 2 

Σππηθά πξνζόληα ηνπ δεηνύκελνπ θιάδνπ ΣΔ Πιεξνθνξηθήο , όπσο απηά νξίδνληαη κε ην Π.Γ. 50/2001       

( ΦΔΚ 39 Α΄), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 (ΦΔΚ 315
 
Α΄), ην Π.Γ. 

44/2005 (ΦΔΚ 63
 
Α΄) θαη ην Π.Γ. 116/2006 (ΦΔΚ 115 Α ΄) θαη όπσο ζπκπιεξσκαηηθά θαζνξίζζεθαλ από 

ην Τπεξεζηαθό πκβνύιην ηνπ ΔΟΣ ζηελ απόθαζή ηνπ( απόζπαζκα 9
νπ

 πξαθηηθνύ/ζέκα 6
ν
 

/ζπλεδξίαζε 12-5-2010/α.π.70/27-5-2010) , σο εμήο: 

α/α Απαραίηεηα προζόληα 

1 Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή εθαξκνζκέλεο πιεξνθνξηθήο θαη πνιπκέζσλ ή 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ή βηνκεραληθήο πιεξνθνξηθήο ή πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληώλ ή πιεξνθνξηθήο θαη ηερλνινγίαο ππνινγηζηώλ ή ηειεπιεξνθνξηθήο θαη δηνίθεζεο ή 

ηειεπηθνηλσληώλ θαη δηθηύσλ Ζ/Τ (ΠΔ) ή επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ ή εθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ νηθνλνκία ή δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηώλ ΣΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ επηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ή 

αληίζηνηρν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή ΠΔ ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 

ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά 

πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο. 

2 Δκπεηξία-εμεηδίθεπζε ζε Java/XSL/HTML/JS/CSS ή/θαη cms ηεο vignette θαη ζε development 

extension ή θαη Δκπεηξία –εμεηδίθεπζε σο data base administrator γηα oracle 10G   

Γίλνληαη επίζεο δεθηνί κε ηα παξαπάλσ ππόινηπα πξνζόληα: 

α) Κάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρώξεο κέιε ηεο Δ.Δ, , 

ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πξάμε αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο από ην πκβνύιην ηνπ άξ. 10, 

ηνπ π.δ. 165/2000 ( ΦΔΚ 149/Α) , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά θαη 

β) Κάηνρνη ηίηισλ κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρώξεο κέιε ηεο Δ.Δ. , ζηνπο 

νπνίνπο έρεη αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα άζθεζεο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλνπ επαγγέικαηνο , ζύκθσλα κε 

ζρεηηθή απόθαζε αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ρνξεγείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ άξ. 

13 ηνπ π.δ. 231/1998 ( ΦΔΚ 178/Α)  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔ, ΚΛΑΓΟ ΣΔ1 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ , ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΩΝ: 3 

Δηδηθόηεηα: Γραθίζηας, ζέζεης 2 

Σππηθά πξνζόληα γηα ηε δεηνύκελε εηδηθόηεηα , όπσο απηά νξίδνληαη κε ην Π.Γ. 50/2001       ( ΦΔΚ 39 Α΄), 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 (ΦΔΚ 315
 
Α΄), ην Π.Γ. 44/2005 (ΦΔΚ 63

 
Α΄) 

θαη ην Π.Γ. 116/2006 (ΦΔΚ 115 Α ΄) θαη όπσο ζπκπιεξσκαηηθά θαζνξίζζεθαλ από ην Τπεξεζηαθό 

πκβνύιην ηνπ ΔΟΣ ζηελ απόθαζή ηνπ ( απόζπαζκα 9
οσ

 πραθηηθού/ζέκα 6
ο
 /ζσλεδρίαζε 12-5-

2010/α.π.70/27-5-2010) σο εμήο: 

α/α Απαραίηεηα προζόληα 

1 Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο γξαθηζηηθήο ή ηερλνινγίαο γξαθηθώλ ηερλώλ ΣΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν 

ή δίπισκα πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ επηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο 

πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή ΠΔ ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν 

ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2 Δκπεηξία - εμεηδίθεπζε σο photo editor κε πνιύ θαιή γλώζε ηνπ adobe photoshop ή/θαη εκπεηξία - 

εμεηδίθεπζε σο graphic designer κε πνιύ θαιή γλώζε ησλ πξνγξακκάησλ adobe suite ( illustrator, 

photoshop, inesign) ή/θαη ηνπ adobe flash ή/θαη εκπεηξία - εμεηδίθεπζε σο web designer 



Γίλνληαη επίζεο δεθηνί κε ηα παξαπάλσ ππόινηπα πξνζόληα: 

α) Κάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρώξεο κέιε ηεο Δ.Δ, , 

ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πξάμε αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο από ην πκβνύιην ηνπ άξ. 10, 

ηνπ π.δ. 165/2000 ( ΦΔΚ 149/Α) , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά θαη 

β) Κάηνρνη ηίηισλ κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρώξεο κέιε ηεο Δ.Δ. , ζηνπο 

νπνίνπο έρεη αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα άζθεζεο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλνπ επαγγέικαηνο , ζύκθσλα κε 

ζρεηηθή απόθαζε αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ρνξεγείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ άξ. 

13 ηνπ π.δ. 231/1998 ( ΦΔΚ 178/Α) 

 

Δηδηθόηεηα: θωηογράθος , ζέζε 1 

α/α Απαραίηεηα προζόληα 

1 Πηπρίν ή δίπισκα θσηνγξαθίαο ή θσηνγξαθίαο θαη νπηηθναθνπζηηθώλ ηερλώλ  ΣΔΗ ή ην νκώλπκν 

πηπρίν ή δίπισκα πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ επηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά πεξηερόκελν 

εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή ΠΔ ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο 

ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο 

πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

Γίλνληαη επίζεο δεθηνί κε ηα παξαπάλσ ππόινηπα πξνζόληα: 

α) Κάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρώξεο κέιε ηεο Δ.Δ, , 

ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πξάμε αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο από ην πκβνύιην ηνπ άξ. 10, 

ηνπ π.δ. 165/2000 ( ΦΔΚ 149/Α) , όπσο ηζρύεη θάζε θνξά θαη 

β) Κάηνρνη ηίηισλ κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρώξεο κέιε ηεο Δ.Δ. , ζηνπο 

νπνίνπο έρεη αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα άζθεζεο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλνπ επαγγέικαηνο , ζύκθσλα κε 

ζρεηηθή απόθαζε αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ρνξεγείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ άξ. 

13 ηνπ π.δ. 231/1998 ( ΦΔΚ 178/Α) 

5. Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ – Σκήκα Πξνζσπηθνύ κέζσ ηνπ 

γεληθνύ πξσηνθόιινπ ηνπ ΔΟΣ ( πξώηνο όξνθνο ) από 15/6/2010 έως θαη 14/7/2010 ηα   παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε κεηάηαμεο 

 Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα κε ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ πηζηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

 Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο  

 Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ 

 Πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ζην  νπνίν λα θαίλεηαη όηη δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί 

πεηζαξρηθή πνηλή θαη δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο πεηζαξρηθή δίσμε θαζώο θαη όηη ν ππάιιεινο δελ 

έρεη νπνηνδήπνηε θώιπκα κεηάηαμεο από άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε (π.ρ. ππνρξέσζε παξακνλήο 

ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα  ιόγσ παξακεζνξίνπ ή γηα άιινπο ιόγνπο). Γηα ηνπο 

κόληκνπο ππαιιήινπο ην πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ζα δεηεζεί απηεπάγγειηα από ηελ 

ππεξεζία πξνέιεπζεο ηνπ ππαιιήινπ ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ αξηζ. ΓΗΑΓΠ/Α/17854/10-7-2009 

(ΦΔΚ 11/71/Σ.Β/11-7-2007 ). 

6. Γηθαίωκα σποβοιής αίηεζες έτοσλ : 

Α) Όινη νη κόληκνη ππάιιεινη Τπνπξγείσλ ή άιισλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ ή Ν.Π.Γ.Γ.  ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71, παξ.1 ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. , πνπ θπξώζεθε κε ην Ν.3528/2007 (ΦΔΚ 26/η.Α ΄). Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξ. 71 ηνπ λ. 3528/2007  δελ εκπίπηνπλ νη ππάιιεινη ησλ Οξγαληζκώλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο , νη ππάιιεινη Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ δεδνκέλνπ όηη είλαη εθηόο 

δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζπλεπώο δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 6, ηνπ λ. 3613/2007,  νη δηθαζηηθνί 

ππάιιεινη, νη ππάιιεινη ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ Τπνπξγείσλ , Γεκνζίσλ 

Τπεξεζηώλ ή Ν.Π.Γ.Γ.  θαη γεληθώο νη ππάιιεινη πνπ δελ ππάγνληαη ζηνλ Τπαιιειηθό Κώδηθα. Δπίζεο 

επηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ163/η.Α’) δελ 

επηηξέπεηαη κεηάηαμε ππαιιήινπ ζηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, 

όπσο ηζρύεη, πξηλ παξέιζνπλ πέληε (5) έηε από ην δηνξηζκό ή από πξνεγνύκελε κεηάηαμε. 

Β) νη ππάιιεινη θξαηηθώλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ θαη ΓΔΚΟ, νη νπνίεο δελ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην θαη ζηηο νπνίεο ην Γεκόζην θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνύ ηνπο 

θεθαιαίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3613/07(ΦΔΚ 263/η.Α’/23-11-2007) εθόζνλ 

έρνπλ ζπκπιεξώζεη πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3801/2009(ΦΔΚ 

163/η.Α΄).Δπηζεκαίλεηαη όηη νη Γεκνηηθέο θαη Κνηλνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.1892/90,είλαη εθηόο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ζπλεπώο δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 



Ν.3613/2007.Δηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε κεηάηαμεο βάζεη ηνπ αξζ. 6 ηνπ λ.3613/07 α) ππαιιήισλ 

θξαηηθώλ Ν.Π.Η.Γ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, ζρεηηθά κε ην λνκηθό 

θαζεζηώο πνπ ην δηέπεη θαη β) ππαιιήισλ ΓΔΚΟ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε από ηελ νηθεία 

ππεξεζία, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην θαη όηη ην Γεκόζην 

θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ.Ζ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο θνηλνπνηείηαη ηαπηόρξνλα 

θαη ζηελ Τπεξεζία Γηνηθεηηθνύ ζηελ νπνία ππάγνληαη νη ελδηαθεξόκελνη θαη πξνθεηκέλνπ γηα ππαιιήινπο 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζην επνπηεύνλ ην λνκηθό πξόζσπν Τπνπξγείν . 

-Ζ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

-Ζ αίηεζε θαη ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη ηαρπδξνκηθώο επ΄ απνδείμεη ζηελ 

αλσηέξσ αλαγξαθόκελε δηεύζπλζε εληόο ηεο νξηδόκελεο πξνζεζκίαο. 

-Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα ζηαιεί ζε όια ηα Τπνπξγεία  πξνθεηκέλνπ λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζε όιεο ηηο 

επνπηεπόκελεο από απηά Τπεξεζίεο θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ θαζώο θαη 

ΓΔΚΟ πνπ επνπηεύνπλ, θαζώο θαη ζηηο αλεμάξηεηεο αξρέο θαη ζην  Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Γελ. Γξακ. Γεκ. Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο), πξνθεηκέλνπ 

λα εηζαρζεί ζην δηθηπαθό ηνπ ηόπν. 

                                                                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Δ.Ο.Σ. 

                                                               ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 

                                                                             αθξηβέο αληίγξαθν 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ:                                Μ. Παπαγηάλλε 

1.Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο  Γηαθπβέξλεζεο – Γ/λζε Γηνίθεζεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ( γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αλαθνίλσζεο ζηε ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ) 

2. Όια ηα Τπνπξγεία – Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ 

( κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί άκεζα ζηα Ννκηθά Πξόζσπα θαη ηηο Τπεξεζίεο πνπ επνπηεύνπλ) 

 Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Β. νθίαο 15, 106 74 ΑΘΖΝΑ 

 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

Νίθεο 5-7, 105 63 ΑΘΖΝΑ 

 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο , Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

Λ. Μεζνγείσλ 119, 101 92 ΑΘΖΝΑ 

 Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

Β. νθίαο 5, 106 71 ΑΘΖΝΑ 

 Τπνπξγείν Δζληθήο  Άκπλαο 

Λ. Μεζνγείσλ 151, 115 26 ΑΘΖΝΑ 

 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

Ακαιηάδνο 17, 115 23 ΑΘΖΝΑ 

 Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

Αλδ. Παπαλδξένπ 37, 151 22 ΜΑΡΟΤΗ 

 Τπνπξγείν Τπνδνκώλ,  Μεηαθνξώλ, θαη Γηθηύσλ 

Υ. Σξηθνύπε 182, 101 78 ΑΘΖΝΑ 

 Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

Αξηζηνηέινπο 17, 101 85 ΑΘΖΝΑ 

 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Αραξλώλ 241, 112 53 ΑΘΖΝΑ 

 Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

Λ. Μεζνγείσλ 96, 115 27 ΑΘΖΝΑ 

 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ 

Μπνπκπνπιίλαο  20-22, 106 82 ΑΘΖΝΑ & Ακαιίαο 12, 10557 

 Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

Πεηξαηώο 40, 185 40 ΑΘΖΝΑ 

 Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

Π. Καλλεινπνύινπ 4, 101 87 ΑΘΖΝΑ 

 Τπνπξγείν Δπηθξαηείαο παξά ησ Πξσζππνπξγώ 

Εαινθώζηα 10, 106 71 ΑΘΖΝΑ 

3. Όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο – Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ 

4. Όιεο ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

 


