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118 10 Θησείο Αθήνα ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί
[210] 3490140
άμεσα στους υπαλλήλους και στις
εποπτευόμενες υπηρεσίες)
[210] 3490147
Κοιν. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Email: hrm@ydmed.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση –Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών (ΕΑΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4456/2017
(ΦΕΚ Α/24/1-3-2017) και του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄/26/9-22007)»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/02-12-2016) «Ενιαίο
Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/09-02-2007)
«Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/4-9-2009)
«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»,
όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-11-2007) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄/22-8-2011)
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
6. Τα άρθρα 33 και 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο
Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
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μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/2710-2011).
7. Την υπ. αρ. 25958/15-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Εφαρμογή Διατάξεων του άρθρου 68, παρ. 1 και 2
του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με
γενικές ή ειδικές διατάξεις».
8. Το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-2011) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το ΠΔ 62/86 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/103-1986)
10. Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΑΑ που έχει ληφθεί στην υπ’ αρ. 1125/25-5-2017
Συνεδρίασή του.
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενο από την Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών του μονάδων με την
μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την
πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Οι θέσεις που θα πληρωθούν με μετάταξη στο ΕΑΑ είναι οι ακόλουθες:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
2
2
1
4
2
3
3
3
4
1
2

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της κατηγορίας και του κλάδου/ειδικότητας,
στην οποία επιθυμούν να μεταταχτούν, όπως αυτά ορίζονται με το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ
39/Α΄/05-03-2011) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου
τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από
προηγούμενη μετάταξη ή έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική
ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.)
(άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 3801/2009).
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
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Πρόσθετα προσόντα: Απαιτείται η γνώση Η/Υ τουλάχιστον στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας
κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 Επισημαίνεται, ότι σε συνάρτηση των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και του
αντικειμένου των εργασιών των υπό στελέχωση Υπηρεσιών, θα δοθεί προτεραιότητα
σε πτυχία σχετικά με τις Οικονομικές Επιστήμες και γνώσεις σε αντίστοιχα θέματα,
όπως ιδίως γενικής λογιστικής, δημόσιου λογιστικού ή και κρατικών προμηθειών,
καθώς και νομικής. Επίσης κατά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων θα
συνεκτιμηθεί η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.
Β. Κλάδοι ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής
Ουσιαστικά προσόντα


1 θέση Κλάδου ΠΕ/TE Πληροφορικής
o (Γνώση και εμπειρία στη διαχείριση δικτύου και υπηρεσιών (ειδίκευση σε δίκτυα, IPv4 &
IPv6, γνώση/εμπειρία σε πρωτόκολλα δρομολόγησης και κυρίως BGP, γνώση/ εμπειρία σε
υπηρεσίες δικτύου όπως DHCP v6, SNMP v3, VPNs, DNS, LDAP, Radius, κεντρική
διαχείριση με χρήση π.χ. Rudder/Puppet/Chef)



1 θέση Κλάδου ΠΕ/TE Πληροφορικής.
o (Γνώση και εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων και υπηρεσιών (servers, εφαρμογές)
(ειδίκευση σε αρχιτεκτονική, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων και υπηρεσιών Linux,
Web Servers, Mail Servers, FTP Servers, Java Application Servers κλπ., Monitoring
δικτύου και εφαρμογών με χρήση Nagios)



1 θέση Κλάδου TE Πληροφορικής
o (Γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη / υποστήριξη εφαρμογών (ειδίκευση σε ανάπτυξη
λογισμικού C++, PHP, Java, Python, αλλά και HTML5/CSS) και ανάπτυξη με χρήση
πλατφορμών ανάπτυξης web-based λογισμικού (Joomla, Wordpress, Ruby, κλπ.)

Γ. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού

Ουσιαστικά προσόντα:
Γνώση και εμπειρία στις:


Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη)



Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης (δίκτυα δεδομένων)



Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων



Καταγραφή, παρακολούθηση, ημερολόγιο συντηρήσεων/επεκτάσεων/επισκευών Η/Μ
εγκαταστάσεων (Ύδρευση, Αποχέτευση, Πυρόσβεση, Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
Ψύξη/Θέρμανση/Κλιματισμός)

Δ. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών
Απαιτούμενα προσόντα:
Ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα σχολικών μονάδων, τα
οποία περιγράφονται ως εξής:
Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες:
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α.) των τομέων:
Μηχανολογικού ή Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολογικού, Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών των ΤεχνικώνΕπαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων,
β.) των κλάδων:
Δομικών έργων ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής, των ενιαίων
πολυκλαδικών λυκείων,
γ.) των τομέων:
Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων,
δ.) των τμημάτων:
Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού, των τεχνικών – επαγγελματικών σχολών.
Η γνώση τόσο της ξένης γλώσσας όσο και του Χειρισμού Η/Υ αποδεικνύονται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις των αρ. 26 και 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α/39/) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύουν.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/09-02-2007)
όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ
224/Α΄/02-12-2016), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4456/2017,
των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/04-09-2009), του άρθρου 68 παρ. 1 του
Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄/22-8-2011), όπως ισχύουν, και της παραγράφου 5 του άρθρου 35
του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της εμπειρίας τους και εν γένει της προσωπικότητάς
τους.
Για τη συνεκτίμηση της προσωπικότητας, αλλά και της εργασιακής εμπειρίας των
ενδιαφερομένων, οι αιτούντες ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη από το Υπηρεσιακό
Συμβούλιο του ΕΑΑ.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στον
προϋπολογισμό του ΕΑΑ, εφόσον οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται ήδη άμεσα
από τον κρατικό προϋπολογισμό ή προέρχονται από φορείς γενικής κυβέρνησης και
επιχορηγούνται για δαπάνες μισθοδοσίας από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Μετά τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και πριν από την έκδοση της σχετικής
απόφασης μετάταξης θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄/22-82011) απαιτούμενη έγκριση πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή
που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου
(ΠΥΣ) (ΦΕΚ 280/Α΄/28-12-2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26, παρ. 4 του Ν.
4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015) και ισχύει σήμερα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
1. Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημόσιων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων ΝΠΔΔ που κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/Α΄/09-02-2007). Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω
διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Υπουργείων (Ι.Δ.Ο.Χ.), Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι
που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/4-9-2009), δεν επιτρέπεται
μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος
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άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε έτη από το διορισμό τους ή από
προηγούμενη μετάταξη.
2. Οι υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).
3. Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κρατικών Νομικών Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαίου και Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και
στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Εξαιρείται το προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και το προσωπικό του
ΕΚΑΒ, (άρθρο 71 του Ν. 3918/2011, ΦΕΚ 31/Τ.Α΄/)
Τα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται δεν είναι δεσμευτικά για την επιλογή των υποψηφίων
για μετάταξη.
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται από 30/6/2017 έως και 11/8/2017, να υποβάλλουν
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη με πλήρη στοιχεία (συνημμένο υπόδειγμα)
Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Βιογραφικό Σημείωμα
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται είναι
αληθή
5. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και μεταφρασμένα, όπου απαιτείται, πτυχίων, καθώς
και αποδεικτικά των πρόσθετων προσόντων που διαθέτουν όπως τίτλοι μεταπτυχιακών
σπουδών, ξένης γλώσσας, κ.λ.π. (Σημείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει
να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι)
6. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναφέρεται:
α. η βαθμολογία των Εκθέσεων Αξιολόγησης των τελευταίων πέντε ετών,
β. οι τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους
γ. το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας
δ. ότι δεν έχει υποβληθεί στο υποψήφιο πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική
δίωξη εις βάρος του
ε. ότι δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη και
στ. ότι έχει ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των δικαιολογητικών.
ζ. Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του
αντίστοιχου επαγγέλματος, απαιτείται η προσκόμισης αυτής.
η. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να
συνεκτιμηθεί (π.χ. πιστοποιητικά επιμόρφωσης, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια,
συνέδρια κ.λ.π.)
1.
2.
3.
4.

Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263/Α΄/2311-2007):
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.
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην οικεία 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 θα πρέπει να προκύπτει από την αίτησή του/της υπαλλήλου.
Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει
σε όλες τις Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει .

ΑΔΑ: Ω163ΟΡΕΙ-Κ3Ω
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 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Εθνικού αστεροσκοπείου Αθηνών. (Ε.Α.Α.)
(www.noa.gr)
Η κατάθεση των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές μέχρι
11/8/2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής
της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την
ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, στη διεύθυνση:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού
Λόφος Νυμφών Θησείο
Τ.Κ. 11810 Αθήνα
Οι Υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, καλούνται να την
κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους των αναφερόμενων κατηγοριών- κλάδων που
υπηρετούν σε αυτές.
Ο Διευθυντής του ΕΑΑ και Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΑΑ

Καθηγητής Εμμανουήλ Πλειώνης

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Προέδρου
2. Διεύθυνση Διοικητικού
3. Αρμόδιο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
Α.Δ.Τ.
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΤΗΛ.:
E-mail.:
ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ σύμφωνα με την
αριθ. πρ. ……………………………………… ανακοίνωσή σας όπως εξετάσετε αίτημα
μετάταξής μου, από την Υπηρεσία που υπηρετώ σήμερα ………………………………
…………………………………………………………………..ως
μόνιμος/ΙΔΑΧ
υπάλληλος
κατηγορίας
………………………………κλάδου/ειδικότητας
………………….με βαθμό ……….και ΜΚ……………………. Στο Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Υπηρετώ ως μόνιμος υπάλληλος/υπάλληλος ΙΔΑΧ
Στο…………………………………………………………………………………………
Δ/νση:
Τμήμα:
Δ/νση Εργασίας:
Τηλ. Εργασίας:
FAX Εργασίας:
Η παρούσα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διοικητικού του ως άνω φορέα όπου
υπηρετώ και στο Υπουργείο………………
.όπου υπάγεται ο φορέας,
(όπου αυτό απαιτείται).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………….
Ο/Η Αιτ……………………………
Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά
1. …..
2. ……
3. …….
4. …….
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Όλα τα Υπουργεία:
1. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Β. Σοφίας 15, Τ.Κ. 10674
Αθήνα
2. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10180
Αθήνα
3. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αμαλιάδας 17
ΤΚ 11523 Αθήνα
4. Οικονομίας, Κ. Σερβίας 10, ΤΚ: 10562 Αθήνα
5. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 151802,
Μαρούσι
6. Εργασίας και κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σταδίου 29, ΤΚ 10110, Αθήνα
7. Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 10187, Αθήνα
8. Εξωτερικών, Βασιλίσσης Σοφίας 1, Τ.Κ.: 10671, Αθήνα
9. Εθνικής Άμυνας, Μεσογείων 227-231, Τ.Κ.: 15561, Χολαργός
10. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Λεωφ. Μεσογείων
96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα
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