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Θέμα: «Απόθαζη έκδοζηρ πποκήπςξηρ – ππόζκληζηρ μεηάηαξηρ 

διοικηηικών ςπαλλήλων ζηην Κενηπική Τπηπεζία και ηα Γικαζηικά Γπαθεία 

Κοπίνθος, Καβάλαρ και  Κομοηηνήρ ηος ΝΚ».  

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

Έρνληαο ππόςε: 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 15, άξζξνπ 28 ηνπ            

λ. 2579/1998 (ΦΔΚ 31 Α΄),  όπσο απηό εμαθνινπζεί λα ηζρύεη κε ην άξζξν 67 

παξ. 2 ηνπ λ.4590/2019 (ΦΔΚ 17Α΄). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 50/2001 (ΦΔΚ 39 Α΄). 

3. Σελ απόθαζε ηνπ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ 

Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ) κε αξηζκό 6/26-9-2019, κε ηελ νπνία ην 

πκβνύιην απείρε από ηε έθθξαζε γλώκεο γηα ηε κεηάηαμε ππαιιήινπ ζηα 

Γηθαζηηθά Γξαθεία Κνξίλζνπ θαη Κνκνηελήο, πξνηείλνληαο ηελ έθδνζε λέαο 

πξνθήξπμεο γηα ηα Γξαθεία απηά.                                                               

4.Σελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 

θαη ησλ Γηθαζηηθώλ Γξαθείσλ Κνξίλζνπ, Καβάιαο θαη Κνκνηελήο ηνπ Ννκηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.).   

Αποθαζίζοςμε 

Σελ έθδνζε δεκόζηαο πξνθήξπμεο – πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, γηα 

ηελ θάιπςε κε κεηάηαμε ησλ παξαθάησ ζέζεσλ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ 

airetos.gr

ΑΔΑ: 7ΝΠ3ΟΡΡΕ-ΝΣ1



ΝΚ.:           

 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

α) μία (1) ζέζε ηνπ θιάδνπ ΠΔ2 Πληποθοπικήρ. 

β) ηπείρ (3) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΓΔ1 Γιοικηηικών Γπαμμαηέων 

γ) δύο (2) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΤΔ3 Καθαπιζηπιών. 

δ) ηπείρ (3) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ΤΔ1 Σαξινόμων.  

ΓΙΚΑΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 

 μία (1) ζέζε ηνπ θιάδνπ ΓΔ1 Γιοικηηικών Γπαμμαηέων. 

ΓΙΚΑΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑ  

μία (1) ζέζε ηνπ θιάδνπ ΠΔ1 Γιοικηηικού –Οικονομικού  

ΓΙΚΑΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ  

μία (1) ζέζε από ηνπο θιάδνπο ΣΔ1 Γηνηθεηηθνύ-Λνγηζηηθνύ ή ΓΔ1 Γιοικηηικών 

Γπαμμαηέων 

       Η  κεηάηαμε γίλεηαη κε θνηλή απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ 

θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Τπεξεζηαθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ ΝΚ, ζε αληίζηνηρε θελή νξγαληθή 

ζέζε θαη αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο νη νπνίεο 

ζπληζηώληαη κε ηελ πην πάλσ απόθαζε.  

Η κεηάηαμε απηή αθνξά  κόληκνπο θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξόλνπ (Ι.Γ.Α.Υ.) δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.).      

Οη ππνςήθηνη  ζα πξέπεη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ππνςεθηόηεηαο, λα θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα ηνπ θιάδνπ, ζύκθσλα κε όζα 

νξίδνληαη ζηα άξζξα 4, 6,13,18, 25, 26 θαη 27 ηνπ π.δ. 50/2001 (ΦΔΚ 39 Α΄), 

όπσο  ηζρύεη.  

      ηε δεκόζηα πξνθήξπμε – πξόζθιεζε, ε νπνία ζα αθνινπζήζεη,  ζα 

πεξηέρνληαη  εηδηθόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο 

αίηεζεο, ηηο επηζπκεηέο δεμηόηεηεο, ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ηνλ ηόπν, 

ρξόλν θαη ηξόπν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, θαζώο θαη ηελ θαηά ην δπλαηόλ επξεία 

γλσζηνπνίεζε απηήο ζην ρώξν ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο.       

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ην θαηάζηεκα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, 

ηα Γηθαζηηθά Γξαθεία Κνξίλζνπ, Καβάιαο θαη Κνκνηελήο, θαζώο θαη ηελ 
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ηζηνζειίδα www.nsk.gov.gr. πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ αξκνδίσο γηα όια ηα 

ζέκαηα ηεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο. 

      Η παξνύζα απόθαζε ηνηρνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ ΝΚ  θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΝΚ.             

                            

                                                                       Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ  ΝΚ  

 

  

                                          ΙΩΑΝΝΗ – ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Γ. ΥΑΛΚΙΑ 

http://www.nsk.gov.gr/
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Θέκα: «Αλαθνίλωζε - Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε 

κεηάηαμε ππαιιήιωλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ηα Γηθαζηηθά 

Γξαθεία Κνξίλζνπ, Καβάιαο θαη  Κνκνηελήο ηνπ ΝΚ».  

                                            

1. Σν Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.), ζε εθηέιεζε ηεο απόθαζεο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ κε αξηζκ. 519/8-11-2019, πξνθεξύζζεη ηελ πιήξσζε κε 

κεηάηαμε  ησλ παξαθάησ ζέζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 15, άξζξνπ 28 ηνπ λ.2579/1998, όπσο απηό 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 2  ηνπ λ.4590/2019:  

α) ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

κηαο (1) ζέζεο ηνπ θιάδνπ ΠΔ2 Πιεξνθνξηθήο, δύν (2) ζέζεσλ ηνπ 

θιάδνπ ΓΔ1 Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέωλ, δύν (2) ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ ΤΔ3 

Πξνζωπηθνύ Καζαξηόηεηαο  θαη ηξηώλ (3) ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ ΤΔ1 

Σαμηλόκωλ 

β) ΓΙΚΑΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ 

Μηαο (1) ζέζεο ηνπ θιάδνπ ΓΔ1 Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέωλ ζην Γηθ. 

Γξαθείν Κνξίλζνπ, κηαο (1) ζέζεο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1 Γηνηθεηηθνύ-

Οηθνλνκηθνύ ζην Γηθ. Γξαθείν Καβάιαο, κηαο (1) ζέζεο από ηνπο 

θιάδνπο ΣΔ1 Γηνηθεηηθνύ – Λνγηζηηθνύ ή  ΓΔ1 Γηνηθεηηθώλ 

Γξακκαηέωλ ζην Γηθ. Γξαθείν Κνκνηελήο. 

2. Η  κεηάηαμε γίλεηαη κε θνηλή απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη 

ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ 

Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ ΝΚ, ζε 
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αληίζηνηρε θελή νξγαληθή ζέζε θαη αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, ζε 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, νη νπνίεο ζπληζηώληαη κε ηελ πην πάλσ απόθαζε.  

         Οη ππνςήθηνη  ζα πξέπεη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ππνςεθηόηεηαο λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη, ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε 

ππεξεζίαο από ην δηνξηζκό ε πξνεγνύκελε κεηάηαμε θαη έωο είθνζη (20) 

ζπλνιηθά έηε ππεξεζίαο. Δπίζεο λα θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα ηνπ 

θιάδνπ γηα ηνλ νπνίν αηηνύληαη, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη  ζην π.δ. 

50/2001 (ΦΔΚ 39 Α΄), όπσο απηό ηζρύεη. Τπελζπκίδεηαη όηη γηα ηηο ζέζεηο 

ησλ θιάδσλ ΠΔ1 Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ, ΣΔ1 Γηνηθεηηθνύ –Λνγηζηηθνύ 

θαη ΓΔ1 Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ απαηηείηαη ε έγθαηξε θαηάζεζε 

πηζηνπνίεζεο γλώζεωλ πιεξνθνξηθήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 18, 26 θαη 27 ηνπ αλσηέξσ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο.             

Γηα ηε ζέζε ηνπ θιάδνπ ΠΔ2 Πιεξνθνξηθήο ζα πξνηηκεζνύλ  θάηνρνη 

πηπρίσλ  Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο. Απαξαίηεηα 

πξνζόληα νη 

-  αποδεδειγμένες γνώζεις και εμπειρία ζε HTML 5/CSS/JAVASCRIPT από 

έργα ποσ έτοσν σλοποιηθεί  

-  Αποδεδειγμένες γνώζεις και εμπειρία ζε γλώζζα προγραμμαηιζμού java 

από έργα ποσ έτοσν σλοποιηθεί 

Θα εθηηκεζνύλ νη 

 - Αποδεδειγμένες γνώζεις και εμπειρία ζε βάζεις δεδομένων Oracle-11 ή 

Oracle-12 από έργα ποσ έτοσν σλοποιηθεί 

- Αποδεδειγμένες γνώζεις και εμπειρία ζε ηετνολογίες διαζύνδεζης 

εθαρμογών  ( Web Services) από έργα ποσ έτοσν σλοποιηθεί  

3.  Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ & 

Λεηηνπξγηθήο Τπνζηήξημεο – Σκήκα Γηνηθεηηθνύ Πξνζωπηθνύ ηνπ 

Ν..Κ. (Σαρ. Γ/λζε Αθαδεκίαο 68, Σ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ), εληόο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο,  πνπ αξρίδεη  ηελ 11-11-2019 θαη ιήγεη  ηελ 6-

12-2019  ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά: 

-   Αίηεζε  κεηάηαμεο 

-  Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα κε ππεύζπλε δήισζε (λ. 1599/1986) γηα 

ηελ πηζηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ  

-  αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ 

Δπίζεο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, από ην νπνίν 

λα πξνθύπηνπλ: 
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α) Οη εκεξνκελίεο δηνξηζκνύ – αλάιεςεο ππεξεζίαο, θαηεγνξία, θιάδνο ή 

εηδηθόηεηα πνπ ππεξεηνύλ, ηνπνζεηήζεηο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο θαη ην είδνο ησλ θαζεθόλησλ πνπ άζθεζαλ, εθζέζεηο 

αμηνιόγεζεο θαη   αλαξξσηηθέο άδεηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

β)   όηη δελ έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή θαη δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο 

πεηζαξρηθή δίσμε, θαζώο θαη όηη ν ππάιιεινο δελ έρεη νπνηνδήπνηε 

θώιπκα κεηάηαμεο από άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε (π.ρ. ππνρξέσζε 

παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ιόγσ 

παξακεζνξίνπ ή γηα άιινπο ιόγνπο) 

       Σν πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ζα δεηεζεί 

απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία πξνέιεπζεο ηνπ ππαιιήινπ, ζύκθσλα 

κε ηελ θ.π.α. κε αξηζκ. ΓΙΑΓΠ /Α/17854/10-07-2009 (ΦΔΚ 1171/η.Β/11-07-

2007). Οη αηηήζεηο θνηλνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα θαη ζηελ ππεξεζία 

Γηνηθεηηθνύ, ζηελ νπνία ππάγνληαη νη ελδηαθεξόκελνη. Γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο θνηλνπνίεζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθό 

απνδεηθηηθό, δηαθνξεηηθά νη αηηήζεηο δελ εηζάγνληαη ζην Τπεξεζηαθό 

πκβνύιην ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ ΝΚ. 

4.  Γηθαίωκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ: 

     Μόληκνη θαη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξόλνπ (Ι.Γ.Α.Υ.) ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.). ε 

απηνύο δελ ππάγνληαη θαηεγνξίεο ππαιιήισλ από θνξείο, ζηνπο νπνίνπο 

ηζρύνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο πεξί κεηαηάμεσλ, νη νπνίεο νξίδνπλ πξόζζεηεο 

δηαδηθαζίεο θαη πεξηνξηζκνύο (ππάιιεινη  Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, 

Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο, Γηθαζηηθνί Τπάιιεινη θιπ).   

     Η θαηάζεζε ηωλ αηηήζεωλ γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαηά ηηο ώξεο 

7.30 – 15.30 . 

     Η αίηεζε θαη ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη 

ηαρπδξνκηθά ζηελ αλσηέξσ αλαγξαθόκελε δηεύζπλζε, ζηελ  νξηδόκελε 

πξνζεζκία, κε ηελ έλδεημε «Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ αλαθνίλωζε – 

πξόζθιεζε ηνπ ΝΚ κε αξηζκό …..». ηελ πεξίπησζε απηή, ην 

εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο 

ηνπ ηαρπδξνκείνπ πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 

απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ.  
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        Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ αξκνδίσο γηα όια ηα ζέκαηα 

ηεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο επηζθεπηόκελνη ην θαηάζηεκα ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο– Αθαδεκίαο 68 θαη Υαξηιάνπ Σξηθνύπε, ην Γηθαζηηθό Γξαθείν 

Κνξίλζνπ (Αδεηκάληνπ 53), ην Γηθαζηηθό Γξαθείν Καβάιαο (Παύινπ Μειά 

6), Σν Γηθαζηηθό Γξαθείν Κνκνηελήο (Λεσθόξνο Ηξώσλ 31), θαζώο θαη 

ηελ ηζηνζειίδα www.nsk.gov.gr. 

             Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

απεπζύλνληαη ζην Σκήκα Γηνηθεηηθνύ Πξνζωπηθνύ ηνπ Ν..Κ., ζηα 

ηειέθσλα  2132121783, 2132121811 θαη 2103800938. 

Η αλαθνίλσζε απηή ζα εηζαρζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ν..Κ. 

www.nsk.gov.gr θαη ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ΓΙΑΤΓΔΙΑ.   Σν Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ δηαδηθηπαθό ηνπ 

ηόπν.  

 

   πλ: 1 έληππν αίηεζεο                      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ  Ν..Κ.  

                                                  

                                                ΙΧΑΝΝΗ – ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ  Γ. ΥΑΛΚΙΑ                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ   ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ              

 
Α. Όια ηα Τπνπξγεία 

Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ άκεζα ηελ    
παξνύζα ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο θαη ηηο επνπηεπόκελεο από απηέο 
Τπεξεζίεο, ΝΠΓΓ). 
 

1. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Καξαγεώξγε εξβίαο 10, Σ.Κ. 105 62 Αζήλα, 
d4@gik.gr  

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεωλ, Νίθεο 5-7. Σ.Κ.101 80 Αζήλα- 
gddv@mnec.gr  

3. Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ, Σ1 Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ - Αθαδεκίαο 1, Σ.Κ. 
106 71 Αζήλα, st1gram@mfa.gr  

4. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Π. Καλειινπνύινπ 4, Σ.Κ. 101 77, 
Αζήλα, civilpersonel.div@astynomia.gr , secretariat@immigration.gov.gr  

5. Τπνπξγείν Δζληθήο ΄Ακπλαο, Λεσθόξνο Μεζνγείσλ 227 -231, Σ.Κ. 155 61 
Υνιαξγόο, info@edt.mil.gr  

6. Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ, Αλδ. Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ. 151 
80 Μαξνύζη, dremetsika@minedu.gov.gr  

mailto:d4@gik.gr
mailto:gddv@mnec.gr
mailto:st1gram@mfa.gr
mailto:civilpersonel.div@astynomia.gr
mailto:secretariat@immigration.gov.gr
mailto:info@edt.mil.gr
mailto:dremetsika@minedu.gov.gr
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7. Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Τπνζέζεωλ, ηαδίνπ 29, Σ.Κ.101 
10 Αζήλα , dioikisi@ypakp.gr  

8. Τπνπξγείν Τγείαο, Αξηζηνηέινπο 17, Σ.Κ. 10187, Αζήλα,  
prosop εξ b@moh.gov.gr    

9. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Μεζνγείσλ 119 11526 Αζήλα, 
patelie@prv.ypeka.gr  

10. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, Μπνπκπνπιίλαο 20 -22, Σ.Κ. 
106 82 Αζήλα, grpik@cuiture.gr  

11. Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Λεσθ. Μεζνγείσλ 96. Σ.Κ. 115 27 Αζήλα, 
NKoukoumatsa@iustice.gov.gr  

      Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ- ηαδίνπ 27, Σ.Κ. 10183, Αζήλα, info@ypes.gr,  
vdmed@vdmed.gov.gr  
Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ- hrm@ydmed.gov.gr  (γηα 
ελεκέξσζε ηεο ζειίδαο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ) 

12. Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, Φξαγθνύδε 11 & Αιεμάλδξνπ 
Πάληνπ, Σ.Κ. 101 63 Καιιηζέα, sec@mindigital.gr  

13. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, Αλαζηάζεσε 2 θαη Σζηγάληε, 
Σ.Κ. 156 69 Παπάγνπ, g.tsirou@vme.gov.gr  

14. Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο, Αθηή Βαζηιεηάδε, Σ.Κ. 
185 10 Πεηξαηάο, info@yen.gr  θαη ddy.b@yna.gov.gr  

15. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ, Αραξλώλ 2, Σ.Κ. 101 
76 Αζήλα, ax2u306@minagric.gr  

16. Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ, Λεσθόξνο Ακαιίαο 12,105 57 Αζήλα, 
mailbox@mintour.gr  
 

Β. Όιεο νη Απνθεληξωκέλεο Γηνηθήζεηο 
    Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ άκεζα ηελ 
παξνύζα ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο θαη ηηο επνπηεπόκελεο από απηέο 
Τπεξεζίεο, ΝΠΓΓ). 
 
1. Αηηηθήο, Καηεράθε 56, Σ.Κ. 11525, Αζήλα, dioikisi@attica.gr, 
pliroforiki@attica.gr  
2. Αηγαίνπ, Αθηή Μηανύιε & Μπόηζαξε 2-8, Σ.Κ. 18538, Πεηξαηάο,  
gramm des@apdaigaiou.gov.gr  
3. Ηπείξνπ -Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Β. Ηπείξνπ 20, Σ.Κ. 45445, Ισάλληλα, 
xganiatsa@apdhp-dm.gov.gr  
4. Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ, Ν.Δ.Ο. Παηξώλ -Αζελώλ 28, 
Σ.Κ. 26441, Πάηξα, prosopiko@apd-depin.gov.gr  
5. Κξήηεο, Αικπξνύ 14, Σ.Κ. 71201, Ηξάθιεην, m.delaki@apdkritis.gov.gr  
6. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Σάθε Οηθνλνκίδε -Καζ. Ρσζζίδε 11, Σ.Κ. 54655, 
Σ.Θ. 54008, Καιακαξηά, dd@damt.gov.gr  
7. Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο, σθξάηνπο 111, Σ.Κ. 41336, Λάξηζα, 
ddgram@apdthest.gov.gr  
 
 

 
 
Γ. Αλεμάξηεηεο Αξρέο 
1. Αλώηαην πκβνύιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (ΑΔΠ), Πνπιηνύ 6, Σ.Κ.11523, 
Αζήλα, enimerosi@asep.gr  
2. Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, info@adae.gr  
3. Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, contact@dpa.gr  
4. Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), info@eett.gr  
5. Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο (ΔΡ), ncrtv@otenet.gr  
6. Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνύ, pzacharia@epant.gr  
7. Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ), info@rae.gr  
8. πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή, grammateia@synigoroskatanaloti.gr  

mailto:dioikisi@ypakp.gr
mailto:b@moh.gov.gr
mailto:patelie@prv.ypeka.gr
mailto:grpik@cuiture.gr
mailto:NKoukoumatsa@iustice.gov.gr
mailto:info@ypes.gr
mailto:vdmed@vdmed.gov.gr
mailto:hrm@ydmed.gov.gr
mailto:sec@mindigital.gr
mailto:g.tsirou@vme.gov.gr
mailto:info@yen.gr
mailto:ddy.b@yna.gov.gr
mailto:ax2u306@minagric.gr
mailto:mailbox@mintour.gr
mailto:dioikisi@attica.gr
mailto:pliroforiki@attica.gr
mailto:des@apdaigaiou.gov.gr
mailto:xganiatsa@apdhp-dm.gov.gr
mailto:prosopiko@apd-depin.gov.gr
mailto:m.delaki@apdkritis.gov.gr
mailto:dd@damt.gov.gr
mailto:ddgram@apdthest.gov.gr
mailto:enimerosi@asep.gr
mailto:info@adae.gr
mailto:contact@dpa.gr
mailto:info@eett.gr
mailto:ncrtv@otenet.gr
mailto:pzacharia@epant.gr
mailto:info@rae.gr
mailto:grammateia@synigoroskatanaloti.gr
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9. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, press@synigoros.gr  
 
 
 

Δζωηεξηθή  Γηαλνκή 
1. Γξαθείν Πξνέδξνπ 
2. Ννκηθνύο πκβνύινπο & Παξέδξνπο Κ.Τ. 
3. Γηεπζπληέο 
4. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνζηήξημε πζηεκάησλ (γηα ηελ αλάξηεζε ζην 
ΟΠ ηεο Τπεξεζίαο) 
5. ύιινγν Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ ΝΚ 
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ΑΙΣΗΗ 
 

 

Επώνςμο :………………………………………………. 

Όνομα: .............................................  

Όνομα παηέπα : ..................................  

Κλάδορ :…………………………………………………. 

Διεύθςνζη 
:………………………………………… 

Τηλέθωνο :………………………………………….
  

 
ΘΕMΑ: «Υποβολή δικαιολογηηικών από ηην ςπηπεζία ........................  
για μεηάηαξη ζε θέζη ηος κλάδος  ......................  

 …………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 
 
 
 
Επιζσναπηόμενα δικαιολογηηικά : 

1 ......................................................  (ονομαηεπώνςμο) 

2 .....................................................  

3 .....................................................  

4 .....................................................  

5 .....................................................  

6 .....................................................  

7 .....................................................  

 
 
 

ΠΡΟ 
 

   Νομικό σμβούλιο ηοσ 
Κράηοσς 

  Σμήμα Διοικηηικού Προζωπικού  
 
Κ 
 
Κ

Κοινοποίηζη : (Υπηπεζία πποζωπικού      
θοπέα πος ανήκει ο ςπάλληλορ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαρ καηαθέηω θάκελο με ηα 
απαπαίηηηα δικαιολογηηικά και 
παπακαλώ ζύμθωνα με ηην 

ανακοίνωζη ζαρ με απιθμ. 190527/8-

11-2019, όπωρ εξεηάζεηε αίηημα 

μεηάηαξήρ μος από ηην ςπηπεζία 

……………………………………………….. 

………………………………………………… 

α) Σηην Κενηπική Υπηπεζία  

β) Σηο Δικαζηικό Γπαθείο 
Κορίνθοσ 

γ) Σηο Δικαζηικό Γπαθείο 
Κομοηηνής 

δ)Σηο Δικαζηικό Γπαθείο Καβάλας 

ηος Νομικού Σςμβοςλίος ηος 
Κπάηοςρ 

 

 
 
 

Ο/Η AIT…….. 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
(ονομαηεπώνςμο) 
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