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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δεκατριών (13) 

θέσεων Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών». 

 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να στελεχώσει, το Σώμα Επιθεωρητών – 

Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εδρεύει στην οδό Καρ. Σερβίας 

3 & Νίκης 2, Αθήνα, με δεκατρείς (13) θέσεις Επιθεωρητών – Ελεγκτών, τέσσερις (4) του 

κλάδου/εδικότητας ΠΕ Μηχανικών και εννιά (9) του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – 

Οικονομικού (δυο εκ των οποίων με πτυχίο Νομικής Σχολής), προσκαλεί, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2671/1998 (Α΄289) όπως ισχύει: 

α) τους μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους 

δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., κατηγορίας ΠΕ, με  A’ βαθμό, οι οποίοι έχουν διακριθεί 

για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους,  

ή 

β) τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με τετραετή (4) τουλάχιστον 

υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους 

κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους,  

 

ή 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,  29 - 05 - 2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οικ. 40674/2177 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

    

   KOIN.: 1. Γραφείο Υπουργού 

                2. Γραφείο Υφυπουργού 

                3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 

                4. Γενική Διευθύντρια Διοικητικών  

                 Υπηρεσιών 

                5. Αν. Γενική Επιθεωρήτρια  
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γ) τους υπαλλήλους από τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες και Οργανισμούς αρμοδιότητας 

του τομέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατηγορίας ΠΕ, με δεκατριετή 

(13) αναγνωρισμένη υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, 

την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους, 

 

και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν/μετακινηθούν στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.), 

να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεσμία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 29-05-2018 έως 12-

06-2018 αίτηση απόσπασης/μετακίνησης (υπόδειγμα) για τρία (3) έτη, τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Διεύθυνση Διοίκησης, στο γραφείο του γενικού πρωτοκόλλου (ισόγειο) στην οδό Αναστάσεως 2 

και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου. 

 

Δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα κριτήρια κάποιου 

κλάδου/ειδικότητας, να καλυφθεί η θέση από υποψήφιο άλλου κλάδου/ειδικότητας που έχει 

προβλεφθεί στην Ανακοίνωση – Πρόσκληση. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.2527/1997 (Α΄ 206) όπως ισχύει, η 

μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα αποσπαστούν στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών του 

Υπουργείου βαρύνει το φορέα προέλευσής τους. 

 

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιλέγονται με μετακίνηση για τρία 

χρόνια από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, οι οποίοι/ες θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου που 

ανήκουν, όπως ορίζονται στο ΠΔ 50/2001 (Α΄ 39) όπως ισχύει, μαζί με την αίτησή (υπόδειγμα)  

τους,  καλούνται να υποβάλουν:  

α) Βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για τη πιστότητα του περιεχομένου του, 

με συνημμένα φωτοαντίγραφα των αναφερόμενων στο βιογραφικό τίτλων σπουδών, (σημείωση: 

οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι). 

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από την υπηρεσία τους με βασικά στοιχεία του 

προσωπικού τους μητρώου (χρόνος υπηρεσίας και βαθμός, υπηρεσιακή κατάσταση και 

μεταβολές, εκθέσεις αξιολόγησης, πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές, αναρρωτικές άδειες 
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τελευταίας πενταετίας, ηθικές αμοιβές, συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές, επιμόρφωση/ 

σεμινάρια) καθώς και βεβαίωση ότι έχει διενεργηθεί ο έλεγχος γνησιότητας των τίτλων σπουδών. 

γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

 

Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά, επί 

αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην 

περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας 

του ταχυδρομείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 

επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας. 

 

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών 

παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα ανακοίνωση στα νομικά πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύουν. Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα ανακοίνωση σε όλους τους ΟΤΑ της χωρικής τους 

αρμοδιότητας και στα λοιπά νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύουν. 

 

Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος/Προκηρύξεις).  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση 

Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο τηλέφωνο 210 650 8629. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Π. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:                                                                  

1. Όλα τα Υπουργεία   

            Διευθύνσεις Διοικητικού 

            (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους   

            υπαλλήλους τους και τις εποπτευόμενες από αυτές Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ)  

2. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 

3. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

       Διευθύνσεις Διοικητικού                                      

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους υπαλλήλους τους, 

τις εποπτευόμενες από αυτές Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ)  

4. Όλες οι Περιφέρειες 

       Διευθύνσεις Διοικητικού                                      

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους υπαλλήλους τους, στους 

εποπτευόμενους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού, τις εποπτευόμενες από αυτές Υπηρεσίες και 

ΝΠΔΔ)  

5. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) 

6. Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.Σ.Υ. Α.Ε.) 

7. Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) 

8. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) 

9. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη 

Σιδηροδρομική Εταιρεία (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) 

10.  Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.) 

11. Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε. 

12. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. 

13. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) 

14. Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε) 

15. Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε.) 

16. Έργα Ο.Σ.Ε. Α.Ε. (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) 

17. Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος 

(ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.) 

18. Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) 

19.  ΥΠΑ 

 Διεύθυνση Διοικητικού 

20. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 

(προκειμένου να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1.   Διεύθυνση Διοίκησης 

2.   Μ. Μέτσου 
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                                                  ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

 ΠΡΟΣ: 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  

Διεύθυνση Διοίκησης 

 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 

 101 91 Παπάγου 

 

 

 

 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

………………………………… 

ΟΝΟΜΑ: 

 

………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

 

………………………………… 

Εποπτεύον 

Υπουργείο/ΝΠΔΔ

/ΝΠΙΔ: 

 

 

 

………………………………… 

Αρ. Δελτ. 

Ταυτότητας: 

 

 

………………………………… 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 

 

 

………………………………… 

Δ/νση Κατοικίας: 

 

………………………………… 

Αριθ. 

 

………………………………… 

Περιοχή: 

 

………………………………… 

Τηλ. Κατοικίας: 

 

………………………………… 

Τηλ. Κινητό: 

 

………………………………… 

Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά  και  παρακαλώ,  με  βάση  τη με 

αριθ. ………………….………..… Ανακοίνωσή σας, όπως 

προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την 

απόσπαση/μετακίνηση μου στο Σώμα Επιθεωρητών 

– Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών. 

 

 

Υπηρετώ ως υπάλληλος στ...………………………….…… 

………………………………………………………………..…...….... 

Διεύθυνση: …………………………………………….............. 

Τμήμα: ……………………………………………………............. 

Σχέση Εργασίας (Μόνιμος/ΙΔΑΧ): …………..….….…… 

Κατηγορία/Κλάδος: ………………..………….…….…........ 

Ειδικότητα: ………………………………………………….….…. 

Έτη Προϋπηρεσίας: ……………………………...………...... 

Δ/νση Εργασίας: ………………….…….. αρ. ………………. 

Τ.Κ.: ……………. Περιοχή: ………………………….……....…. 

Τηλ. εργασίας: .………………………………………………...… 

Φαξ εργασίας: …………………………….……………….....….. 
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Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 

 

1. ...........................................................  
2. ...........................................................  
3. ..........................................................  
4. ..........................................................  
5. ..........................................................  
6. ..........................................................  
7. ..........................................................  

 

Ημερομηνία ………………………….. 

 

 

 

Ο/Η   ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΨΘΖ465ΧΘΞ-Υ5Η


		2018-05-29T11:48:38+0300
	Athens




