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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Πειραιάς  25 - 02 -2013    
Α.Π.: οικ. 10345/1378 

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8  
Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς 
Πληροφορίες: Μαρία Βουβού 
Τηλέφωνο : 213-2026823 
Fax : 210- 4291553 
E-mail:maria.vouvou@apdaigaiou.gov.gr 

ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Διοικητικού 
 Υπουργείων (με την 

παράκληση να κοινοποιήσουν 
άμεσα την παρούσα στους 
υπαλλήλους τους και τα 
εποπτευόμενα Ν.Π.) 

 Αποκεντρωμένων Δ/σεων 
 Περιφερειών 
 Ανεξάρτητων Αρχών 
(με την παράκληση να 
κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα 
στους υπαλλήλους τους) 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων.  
                   

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της έδρας 
στον Πειραιά, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 
Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το 
Δημόσιο. (Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1892/90 δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 
του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α)). 

Οι  θέσεις  που  προτίθεται  να  καλύψει  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου   µε  μετάταξη  
υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 03 
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 03 
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 
ΠΕ  ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΩΝ  01 
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 02 
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02 

 
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 

(ΦΕΚ 26/Α) και του άρθρου 35, παρ. 5, του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α), όπως ισχύουν, µε ταυτόχρονη 
µεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κατόπιν συνεκτίµησης των τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εµπειρίας και εν γένει της 
προσωπικότητάς τους. Τα ανωτέρω προσόντα δύναται να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του ως άνω 
αρµόδιου Υπηρεσιακού  Συµβουλίου  και µετά  από  προσωπική  παράσταση  και συζήτηση  µε κάθε 
ενδιαφερόµενο. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
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Α) Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. Επισημαίνεται ότι 
στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Δήμων, οι δικαστικοί 
υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) Υπουργείων, δημοσίων 
υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 
3528/07 (ΦΕΚ 26/Α).  
Β) Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού 
τους κεφαλαίου. 

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού, στην οποία 
υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, 
η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να 
προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου. 

Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, θα πρέπει να 
κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου, στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται 
στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 
315/Α), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α) και 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α).  

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία ενός (1) μήνα, ήτοι από  11 Μαρτίου 2013 µέχρι 10 Απριλίου 2013, να 
υποβάλουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Εσωτερικών - Τμήμα Προσωπικού (ταχ. 
Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, ΤΚ 18538, Πειραιάς) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα. 
2. Βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του. 
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 
4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, 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. 

       Για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07) η 
αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού θα γίνει αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. 

Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263/Α): 
α) υπαλλήλων κρατικών ΝΠΙΔ, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά 
με το νομικό καθεστώς που το διέπει και  
β) υπαλλήλων ΔΕΚΟ, θα πρέπει να προσκομιστεί 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 αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21.12.2007 
εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

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.10345/1378/25-2-2013 Ανακοίνωση της Α.Δ. 
Αιγαίου» εντός της ως  άνω οριζόμενης προθεσμίας.  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 κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε 
όλους τους υπαλλήλους τους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και  κλάδους καθώς και στα 
ΝΠΔΔ, που εποπτεύουν. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
παρακαλείται επιπρόσθετα, για την ανάρτησή της στον δικτυακό του τόπο. 

 
Ε.Δ. 
-Γραφείο Γ.Γ. Α.Δ.Αι. 
-Γενικούς Διευθυντές Α.Δ.Αι. 
-Δ/νση Εσωτερικών (για την ανάρτησή της στο 
δικτυακό τόπο της Α.Δ. Αιγαίου) 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
Επώνυµο: ………………………………………………………………. 
Όνοµα:……………………………………………………………………. 
Όνοµα  Πατρός:………………………………………………………. 
Κατηγορία /Κλάδος:……………………………………… … … … .  
Υπηρεσία:…………………………………………………………. 
Διεύθυνση:……………………………………………………….. 
Τμήμα:…………………………………………………………….. 
Ταχ. ∆/νση: …………………………............................ 
Τηλέφωνο: ………………………………………………………. 
E-mail:…………………………………………………………………… 

 
ΠΡΟΣ: 

 
Α.Δ. Αιγαίου 
Δ/νση Εσωτερικών 
Τμήμα Προσωπικού  
Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 
Τ.Κ. 18538 - Πειραιά  

 
 
 
 
 

Σας καταθέτω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά µε βάση την αριθ. πρωτ. 
……………/25-2-2013 Ανακοίνωσή σας, και παρακαλώ να εξετάσετε το αίτηµα µετάταξής µου στην 
υπηρεσία σας.  
 
 
 
Συνημμένα δικαιολογητικά: 
1.Βιογραφικό σημείωμα 
2. Υπεύθυνη δήλωση  
3.Επικυρωμένο Φ/Ο ΑΔΤ 
4………………………………… 
5………………………………… 
 

Ο/Η ΑΙΤ………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ1Ι-Ο4Τ


