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Σ.Κ.: 106 74 Αζήλα 
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ΘΔΜΑ: «Αλαθνίλσζε - Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα κεηάηαμε ππαιιήισλ ζηελ 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο». 
 
 

Η Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ 
ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηεο κε κεηάηαμε ππαιιήισλ από Τπνπξγεία, Ν.Π.Γ.Γ., 
Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο ή άιιεο δεκόζηεο ππεξεζίεο. 

Οη κεηαηάμεηο ζα πινπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 71, 73 θαη 74 ηνπ 
Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 19 ηνπ Ν. 
3801/2009 (ΦΔΚ 163/Α), 68 παξ.1 ηνπ Ν. 4002/2011 (ΦΔΚ 180/Α) θαη 35 παξ. 5 ηνπ Ν. 
4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α), όπσο ηζρύνπλ, είηε ζε πθηζηάκελεο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, είηε κε 
ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ νη ππάιιεινη, ύζηεξα από γλώκε ηνπ 
αξκόδηνπ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ Τπαιιήισλ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, 
θαηόπηλ ζπλεθηίκεζεο ησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ηεο 
πξνϋπεξεζίαο, ηεο εξγαζηαθήο ηνπο εκπεηξίαο θαη ηεο ελ γέλεη πξνζσπηθόηεηάο ηνπο (πνπ 
κπνξεί λα δηαπηζησζνύλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ θαη κεηά 
από πξνζσπηθή παξάζηαζε θαη ζπδήηεζε κε θάζε ελδηαθεξόκελν). 

Μεηά ηελ σο άλσ γλσκνδόηεζε ηνπ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 
ζρεηηθήο απόθαζεο κεηάηαμεο, ζα δεηεζεί ε θαηά ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 4002/2011 απαηηνύκελε 
έγθξηζε πιήξσζεο ησλ δεηνύκελσλ ζέζεσλ κε κεηάηαμε από ηελ Δπηηξνπή πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο ππ’ αξ. 33/2006 Πξάμεο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 
(ΠΤ), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 26 παξ. 4 ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α). 

Η πξνθαινύκελε δαπάλε ζα θαιπθζεί κε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ ζηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, δεδνκέλνπ όηη νη κεηαηαζζόκελνη 
ππάιιεινη κηζζνδνηνύληαη ήδε άκεζα από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό ή πξνέξρνληαη από 
θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ επηρνξεγνύληαη γηα δαπάλεο κηζζνδνζίαο από ηνλ 
ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό. 
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Οη ζέζεηο πνπ πξνηίζεηαη λα θαιύςεη ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο είλαη νη εμήο: 
 
 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Γ/ΝΗ – ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ 

ΚΛΑΓΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ 
ΠΡΟΟΝΣΑ 

Γ/νζη Γιοίκηζηρ ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 
– Οηθνλνκηθνύ 

      7 Σξείο (3) εθ ησλ 
ζέζεσλ θαηά 
πξνηίκεζε κε πηπρίν 
Ννκηθήο ρνιήο 

Γ/νζη Οικονομικού 

(Δλ όςεη ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ Ν. 4337/2015 
(Α΄/129) θαη ηεο ππ’ αξ. 
2/16570/0026/13.5.2016 
θνηλήο ππνπξγηθήο 
απόθαζεο (ΑΓΑ: 
6ΡΩΗ-ΞΝΛ, ΦΔΚ 
1381/η. Β΄/17.5.2016) 
πεξί αλάιεςεο 
απνθιεηζηηθώλ 
αξκνδηνηήησλ θαη 
επζύλεο από ηε Γ/λζε 
Οηθνλνκηθνύ ηνπ Φνξέα 
καο, κέζσ ηεο 
κεηαθνξάο 
αξκνδηνηήησλ ησλ 
Τπεξεζηώλ 
Γεκνζηνλνκηθνύ 
Διέγρνπ από ηελ 
1

ε
.1.2017). 

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 
– Οηθνλνκηθνύ 
 

 
      4 

 
 
 
 
 
 
 
Με πηπρίν 
νηθνλνκηθήο/ινγηζηηθήο 
θαηεύζπλζεο 

ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - 
Λνγηζηηθνύ 

 
      1 

Γ/νζη Αζηικήρ 
Καηάζηαζηρ 
Αθηνών Α΄ & 
Κοινυνικών 
Τποθέζευν 

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 
– Οηθνλνκηθνύ 

      2  

ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - 
Λνγηζηηθνύ 

      2 

ΓΔ Γηνηθεηηθώλ - 
Γξακκαηέσλ 

      1 

Γ/νζη Αζηικήρ 
Καηάζηαζηρ 
Κενηπικού Σομέα και 
Γςηικήρ Αηηικήρ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ - 
Οηθνλνκηθνύ 

      3  

ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - 
Λνγηζηηθνύ 

      1 

ΓΔ Γηνηθεηηθώλ - 
Γξακκαηέσλ 

      2 

Γ/νζη Αζηικήρ 
Καηάζηαζηρ 
Βοπείος Σομέα & 
Αναηολικήρ Αηηικήρ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ - 
Οηθνλνκηθνύ 

      3  

ΓΔ Γηνηθεηηθώλ - 
Γξακκαηέσλ 

      1 

Γ/νζη Αζηικήρ 
Καηάζηαζηρ Νοηίος 
Σομέα, Πειπαιώρ και 
Νήζυν 

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ - 
Οηθνλνκηθνύ 

      2  

ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - 
Λνγηζηηθνύ 

      2 

ΓΔ Γηνηθεηηθώλ - 
Γξακκαηέσλ 

      2 

Γ/νζη Αλλοδαπών 
και Μεηανάζηεςζηρ 
Βοπείος Σομέα & 
Αναηολικήρ Αηηικήρ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 
– Οηθνλνκηθνύ 

      3  

ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - 
Λνγηζηηθνύ 

      2 
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ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΧΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
Γ/ΝΗ– 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ 
ΚΛΑΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ 
ΠΡΟΟΝΣΑ 

 
 
 
 
Γαζαπσείο 
Πόπος 

ΠΔ Γεσηερληθώλ 
(Γαζνινγηθνύ) 

       2  

ΣΔ Σερλνιόγσλ 
Γεσπνλίαο 
Γαζνπνλίαο 
(Γαζνπόλνο) 

       1  

ΓΔ Γεσηερληθώλ 
(Γαζνθπιάθσλ) 

       1  

ΓΔ Γηνηθεηηθώλ – 
Γξακκαηέσλ 
 

       1  

Γαζαπσείο 
Μεγάπυν 

ΠΔ Γεσηερληθώλ 
(Γαζνινγηθνύ) 

       2  

ΣΔ Σερλνιόγσλ 
Γεσπνλίαο 
(Γαζνπόλνο) 

       1  

ΓΔ Γεσηερληθώλ 
(Γαζνθπιάθσλ) 

       5  

 
 
 

       ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
Γ/ΝΗ– 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ 
ΚΛΑΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ 
ΠΡΟΟΝΣΑ 

Γ/νζη Σεσνικού 
Δλέγσος 

(Δλ όςεη ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ αξ. 
51, Ν. 4407/2016 
(ΦΔΚ 134/Α/27-07-
2016) πεξί 
κεηαβίβαζεο 
αξκνδηνηήησλ 
ζεώξεζεο κειεηώλ 
έξγσλ θαη 
ππεξεζηώλ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ 
Αλαθεθαιαησηηθώλ 
Πηλάθσλ θαη 
Πξσηνθόιισλ 
Καλνληζκνύ Σηκώλ 
Μνλάδνο Νέσλ 
Δξγαζηώλ ησλ 
Ο.Σ.Α. Α' βαζκνύ, 
ησλ πλδέζκσλ 
ηνπο, ησλ Ννκηθώλ 
ηνπο Πξνζώπσλ 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, 
ησλ Ιδξπκάησλ ηνπο 
θαη ησλ ΓΔΤΑ ηνπ Ν. 
1069/1980 θαη ηνπ 
Ν. 890/1979 ζην 
θνξέα καο.) 

ΠΔ Μεραληθώλ 
(Δηδηθόηεηαο 
Πνιηηηθνύ 
Μεραληθνύ) 

       2  
 
 
 
 
 
 
Δκπεηξία ζηα δεκόζηα 
έξγα 
θαη ηελ εθπόλεζε 
κειεηώλ 

ΠΔ Μεραληθώλ 
(Δηδηθόηεηαο 
Μεραλνιόγνπ 
Μεραληθνύ) 

       1 

ΠΔ Μεραληθώλ 
(Δηδηθόηεηαο 
Υεκηθνύ 
Μεραληθνύ) 
 
 
 

 

       1 
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Οι ςποτήθιοι ππορ μεηάηαξη ππάιιεινη πξέπεη λα θαηέρνπλ αληίζηνηρν πηπρίν ή 
Γίπισκα ή Απνιπηήξην ηίηιν ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ 39/Α), όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηα Π.Γ. 347/2003 (ΦΔΚ 315/Α), 44/2005 (ΦΔΚ 63/Α), 116/2006 (ΦΔΚ 
115/Α). 

Οη ππνςήθηνη πξνο κεηάηαμε ππάιιεινη πξέπεη λα θαηέρνπλ επίζεο πηζηνπνηεκέλε 
γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζύκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 1  ηνπ  ΠΓ  50/2001 (ΦΔΚ 39/Α'),  όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ, (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππνρξέσζε απόδεημεο ηεο γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ κε ηα θαηά ηα 
αλσηέξσ πξνβιεπόκελα πηζηνπνηεηηθά, δελ αθνξά ζηνπο ππνςεθίνπο/εο πξνο κεηάηαμε 
ππαιιήινπο, πνπ, θαηά ην δηνξηζκό ηνπο, ε γλώζε απηή απνηεινύζε πξόζζεην εηδηθό πξνζόλ 
θαη γηα ηελ απόδεημή ηνπ είρε πξνζθνκηζζεί νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθό (αθόκε θαη ππεύζπλε 
δήισζε γλώζεο Η/Τ), ην νπνίν πξνβιεπόηαλ από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, όπσο απηέο ίζρπαλ 
θαηά ην ρξόλν ηνπ δηνξηζκνύ ηνπο. 

 
Γικαίυμα ςποβολήρ αίηηζηρ έρνπλ όινη νη κόληκνη ππάιιεινη θαη ππάιιεινη ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ (ΙΓΑΥ) Τπνπξγείσλ ή άιισλ δεκνζίσλ Τπεξεζηώλ ή Ν.Π.Γ.Γ., γηα 
ηνπο νπνίνπο έρνπλ παξέιζεη πέληε έηε από ην δηνξηζκό ηνπο ή από πξνεγνύκελε κεηάηαμε κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Ν. 3528/07 ή άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο, κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο 
πνπ  πξνβιέπνπλ ηε κεηάηαμε ζε παξακεζόξηεο πεξηνρέο ή ακνηβαία κεηάηαμε ππαιιήισλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο δεν εμπίπηοςν νη 
ππάιιεινη  ησλ  Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνύ,  νη  δηθαζηηθνί  ππάιιεινη,  νη  ππάιιεινη  ηδησηηθνύ  
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Ι.Γ.Ο.Υ.) Τπνπξγείσλ, δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ή Ν.Π.Γ.Γ. θαη 
γεληθώο νη ππάιιεινη πνπ δελ ππάγνληαη ζηνλ Τπαιιειηθό Κώδηθα (Ν. 3528/2007). 

 

 

 
Καηόπηλ ησλ  αλσηέξσ, θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη ππάιιεινη κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία ελόο (1) κήλα, ήηνη από 28 επηεμβπίος 2016 έυρ και 27 Οκηυβπίος 2016, λα 
ππνβάινπλ ζηελ Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Αηηικήρ, Γιεύθςνζη Γιοίκηζηρ - Σμήμα 
Πποζυπικού (Σασςδπομική Γιεύθςνζη: Καηεσάκη 56, Σ.Κ. 115 25, Αθήνα) ηα αθόινπζα 
δηθαηνινγεηηθά, κε επζύλε ηνπ ππνςεθίνπ: 
1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε ππόδεηγκα 
2. Βηνγξαθηθό εκείσκα κε ζπλεκκέλε ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ πηζηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 
3. Φσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ θαη απνδεηθηηθώλ ρεηξηζκνύ Η/Τ 
4. Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο 
5. Πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ηεο ππεξεζίαο ηνπο, από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ: 
 - ε βαζκνινγία ησλ εθζέζεσλ αμηνιόγεζεο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηώλ 
 - ην ζύλνιν ησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο 
 - όηη δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή θαη δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο πεηζαξρηθή 
   δίσμε 
 - όηη δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε θώιπκα κεηάηαμεο από γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λόκνπ 
6. Βεβαίσζε ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο «ειέγρνπ γλεζηόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ», ζύκθσλα κε 
ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η.Α'/31.10.2014) 
7. Πξόζθαηε βεβαίσζε απνδνρώλ 
8. Απνδεηθηηθό ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο κεηάηαμεο ζην θνξέα πξνέιεπζεο 
9. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ δύλαηαη λα ζπλεθηηκεζεί (π.ρ. 
πηζηνπνηεηηθά επηκόξθσζεο, βεβαηώζεηο αλάινγεο πξνϋπεξεζίαο θ.α.) 

Η αίηεζε ππνςεθηόηεηαο κοινοποιείηαι ηαπηόρξνλα θαη ζηελ νηθεία Γηεύζπλζε 
Γηνηθεηηθνύ, ζηελ νπνία ππάγνληαη νη ελδηαθεξόκελνη. Η ελ ιόγσ θνηλνπνίεζε ζα πξέπεη λα 
πξνθύπηεη από ηελ αίηεζε ηνπ/ηεο ππαιιήινπ. 
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Η θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη είηε απηνπξνζώπσο, θαζεκεξηλά, εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο, είηε ηαρπδξνκηθώο επί απνδείμεη ζηελ αλσηέξσ αλαγξαθόκελε δηεύζπλζε, κε ηελ 
έλδεημε: «Αίηηζη ζςμμεηοσήρ ζηην ςπ’ απιθ. ππυη. οικ. 73256/28122/19.9.2016               
Ανακοίνυζη - Ππόζκληζη για μεηάηαξη ςπαλλήλυν ζηην Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη 
Αηηικήρ» εληόο ηεο σο άλσ νξηδόκελεο πξνζεζκίαο. Σν εκπξόζεζκν  ησλ  αηηήζεσλ  θξίλεηαη  
από  ηελ  εκεξνκελία  ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

Οη ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο απνζηέιιεηαη ε παξνύζα αλαθνίλσζε - πξόζθιεζε, 
παξαθαινύληαη λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζε όινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο πνπ αλήθνπλ ζηηο 
αλσηέξσ θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο θαζώο θαη ζηα ΝΠΓΓ πνπ επνπηεύνπλ. 

 
 
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, παξαθαιείηαη επηπξόζζεηα, 

γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ δηαδηθηπαθό ηνπ ηόπν. 
Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Αηηηθήο (http://www.apdattikis.gov.gr/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Η ΑΚΟΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ 

 
 
 
 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΓΑΜΙΣΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΥΧΡΟΣΑΞΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
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ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 
ΓΙΑ ΜΔΣΑΣΑΞΗ ΣΗΝ  

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ 
 

 
Όλνκα:                                                                                      

Ππορ: 
Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Αηηικήρ 
Γενική Γ/νζη Δζυηεπικήρ Λειηοςπγίαρ 
Γιεύθςνζη Γιοίκηζηρ 
Σμήμα Πποζυπικού 
Καηεσάκη 56, 11525, Αθήνα 

Δπώλπκν: 

                                                                                      

Παηξώλπκν: 

                                                                                      

Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε Καηνηθίαο: 

                                                                                      

Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: 

                                                                                      

Κοινοποίηζη: 
 
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
......................................................................... 
.........................................................................
(Φνξέαο Πξνέιεπζεο) 

E-mail: 

                                                                                      

Φνξέαο πξνέιεπζεο: 

                                                                                      

Γηεύζπλζε/Σκήκα: 

                                                                                      

αο ππνβάιισ θάθειν κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση: νηθ. 73256/28122/19.9.2016 

αλαθνίλσζή ζαο θαη παξαθαιώ όπσο 

εμεηάζεηε ην αίηεκα κεηάηαμήο κνπ από ηελ 

Τπεξεζία όπνπ ππεξεηώ ζήκεξα (Τίτλος 

Υπηρεσίας)......................................................

.....................................................................

.....................................................................  

σο κόληκνο / ΙΓΑΥ ππάιιεινο ζε ζέζε 

θαηεγνξίαο ................................................  

θιάδνπ/εηδηθόηεηαο 

.....................................................................

................................. κε Βαζκό: ...... θαη 

Μ.Κ: ...... ζηε 

Γηεύζπλζε……………………………………

…………………………………………………

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

 

Καηεγνξία/Κιάδνο: 

                                                                                      

Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε Δξγαζίαο: 

                                                                                      

 
ςνημμένα δικαιολογηηικά: 
 
1)                                                                         
 
2)                                                                         
 
3)                                                                         
 
4)                                                                         
 
5)                                                                         
 
6)                                                                         
 
7)                                                                         
 
8)                                                                         
 
9)                                                                         
 
                                                                            
 

                                                                            

 
 
 

Ημερομηνία 
 

 

 
 

Ο/Η αιτών/ούσα 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ: 
(κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο) 

 
1.  Όια ηα Τπνπξγεία - Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ 
 
2.  Όιεο νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο - Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ  

 
3.  Όιεο νη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο 
 
 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
 
- Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 
 

         -    Γηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο 
  (γηα ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο ζην δηθηπαθό ρώξν ηεο Απνθεληξσκέλεο  
  Γηνίθεζεο Αηηηθήο) 

 
- Αζθνύζα Καζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα Α.Γ. Αηηηθήο 
 
- Γεληθή Γηεπζύληξηα Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
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