
 
 

                                                                        
 

Θέμα:  Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για κάλςψη 
οπγανικών θέζεων ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ ηπαηηγικών και 
Θδιωηικών Επενδύζεων με Μεηαηάξειρ - Μεηαθοπέρ. 

 
 Τν Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πξνηίζεηαη λα θαιχςεη νξγαληθέο ζέζεηο, πνπ 
ζπζηήζεθαλ κε ην άξζξν 14 ηνπ λ.4146/2013 (ΦΔΚ Α΄90), γηα ηε 
ζηειέρσζε ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σηξαηεγηθψλ θαη 

Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ, κε κεηάηαμε – κεηαθνξά ππαιιήισλ ηνπ 
Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Τ.Α. α΄θαη β΄βαζκνχ θαζψο θαη Ν.Π.Ι.Γ., ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην δεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπ 
είηε θαηά πιεηνςεθία. 
 

 Γηα ην ιφγν απηφ, θαινχληαη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., 
Ο.Τ.Α. α΄θαη β΄βαζκνχ θαζψο θαη Ν.Π.Ι.Γ., ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ 

νπνίσλ αλήθεη ζην δεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπ είηε θαηά πιεηνςεθία, πνπ 
έρνπλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα κεηαηαρζνχλ – 
κεηαθεξζνχλ ζηελ αλσηέξσ Γεληθή Γξακκαηεία, λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή 

αίηεζε ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ – Τκήκα Πξνζσπηθνχ ηνπ Υπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

(Νίθεο 5-7, Πι. Σπληάγκαηνο, 105 63). Σε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ην εκπξφζεζκν ηεο 
αίηεζεο θξίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί 
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ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 
αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

 
 Οη ελ ιφγσ κεηαηάμεηο - κεηαθνξέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12, 13, 14 θαη 15 ηνπ λ. 4146/2013 «Γηακφξθσζε 
Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο Σηξαηεγηθέο θαη Ιδησηηθέο 
Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 90) φπσο ηζρχεη, θαη, θαηά παξέθθιηζε 

ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε ησλ αξκφδησλ 
ππεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ.  

 
Οη κεηαηάμεηο – κεηαθνξέο ζα γίλνπλ κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο θαη 

κε αληίζηνηρε θαηάξγεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζην θνξέα ζηνλ νπνίν 

εξγάδνληαη.  
 

Οη κεηαηαζζφκελνη -  κεηαθεξφκελνη ππάιιεινη, φζνλ αθνξά ην 
αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ ηνπο θαζεζηψο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δχλαληαη λα 

δηαηεξήζνπλ ην θαζεζηψο ζην νπνίν βξίζθνληαλ ζην θνξέα πξνέιεπζήο 
ηνπο, χζηεξα απφ αλέθθιεηε δήισζή ηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην 

θνξέα ππνδνρήο, εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο 
κεηάηαμεο – κεηαθνξάο. Υπάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην δεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπ 
είηε θαηά πιεηνςεθία, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο, κεηαηάζζνληαη – 
κεηαθέξνληαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4024/2011 πεξί Δληαίνπ 
Μηζζνινγίνπ – Βαζκνινγίνπ, ελψ ε πξνυπεξεζία ηνπο ζην θνξέα 

πξνέιεπζεο απνηειεί πξαγκαηηθή ππεξεζία. 
 

Οη ζέζεηο, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα αλαθνίλσζε, είλαη νη παξαθάησ: 

 
απάνηα επηά (47) θέζειρ Ιαηηγοπίαρ ΠΕ, ζηοςρ ακόλοςθοςρ 

κλάδοςρ : 
 
Δίθνζη (20) ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, πνπ θαηαλέκνληαη ζε πέληε 

(5) ζέζεηο ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, ή Μεραληθψλ Φσξνηαμίαο, 
Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, πέληε (5) ζέζεηο ΠΔ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, πέληε (5) ζέζεηο ΠΔ Αγξνλφκσλ Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή 
Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, πέληε (5) ζέζεηο ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή 
Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ηιεθηξνιφγσλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. 

 
Τέζζεξηο (4) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πεξηβάιινληνο, ήηνη ΠΔ Μεραληθψλ 

Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ Φεκηθψλ Μεραληθψλ ή ΠΔ Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ 
Γηνίθεζεο Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ 
Πφξσλ ή ΠΔ Φεκείαο. 

 
Τέζζεξηο (4) ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ΠΔ Γεσηερληθψλ ήηνη ΠΔ Γαζνινγίαο θαη 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ Γεσινγίαο. 
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Τέζζεξηο (4) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο.   
 

Δλλέα (9) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, νη ηέζζεξηο (4) 
ζέζεηο εθ ησλ νπνίσλ κε πηπρίν Ννκηθήο. 

 
Έμη (6) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Αξραηνιφγσλ. 
 

Δεκαέξι (16) θέζειρ Ιαηηγοπίαρ ΣΕ, ζηοςρ ακόλοςθοςρ Ιλάδοςρ:  
 

Οθηψ (8) ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ΤΔ Μεραληθψλ κε εηδηθφηεηεο Τερλνινγίαο 
Πεξηβάιινληνο ή Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Τερλνινγίαο ή Γνκηθψλ 
Έξγσλ 

 
Γχν (2) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΤΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ 

 
Τξεηο (3) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΤΔ Λνγηζηηθήο  
 

Τξεηο (3) ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ΤΔ Πιεξνθνξηθήο 
 

Έξι (6) θέζειρ καηηγοπίαρ ΔΕ ηος κλάδος ΔΕ Διοικηηικών-
Γπαμμαηέων. 

 
 Μία (1) θέζη καηηγοπίαρ ΤΕ ηος κλάδος ΤΕ Επιμεληηών . 
 

 Τα ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ, γηα ηελ θάιπςε κε κεηάηαμε- 
κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 

50/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη σο ζήκεξα. 
  
 Οη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη πξέπεη λα ππνβάιινπλ, απφ 15.5.2013         

έσο   31.5.2013, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 
 

1. Αίηεζε κεηάηαμεο ( Η αίηηζη κοινοποιείηαι ηαυηόχρονα ζηη Διεύθυνζη 
Διοικηηικού ζηην οποία υπάγονηαι οι ενδιαθερόμενοι). 
2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

3. Υπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη εθηφο 
ησλ άιισλ: 
 α. ε ηπρφλ χπαξμε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο, 

 β. φηη ν ππάιιεινο δελ έρεη νπνηνδήπνηε θψιπκα κεηάηαμεο απφ άιιε 
γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε (π.ρ. ππνρξέσζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ παξακεζνξίνπ ή κε παξέιεπζεο πέληε 
(5) εηψλ απφ ην δηνξηζκφ ή απφ πξνεγνχκελε κεηάηαμε ή γηα άιινπο 
ιφγνπο). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ 
Ν.Π.Γ.Γ., ην πηζηνπνηεηηθφ ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα απφ ηελ Υπεξεζία 

καο, θαη’ εθαξκνγή ηεο ΓΙΑΓΠ/Α/17854/10-07-2007 ΚΥΑ. 
5. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, 
πηπρίσλ μέλσλ γισζζψλ, απνδεηθηηθψλ ρεηξηζκνχ Η/Υ, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα αθαδεκατθνχο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, 
πξνζθνκίδεηαη θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ΓΟΑΤΑΠ. 

6. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 
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7. Βεβαίσζε απνδνρψλ 
8.Οη ππάιιεινη Ν.Π.Ι.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ  ζρεηηθά κε ην εάλ ην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην αλήθεη ζην 

δεκφζην είηε ζην ζχλνιφ ηνπ είηε θαηά πιεηνςεθία.  
 

 Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα θαηαρσξηζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ θαη ζα θνηλνπνηεζεί ππνρξεσηηθά ζην Υπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί 
ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Υπνπξγείνπ. 
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