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ΘΕΜΑ           : Ανακοίνωση-πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), έχοντας υπόψη
τις διατάξεις  του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄)  και  των άρθρων 71,  73 και  74 του
Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως ισχύουν, προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές
ανάγκες τόσο των Περιφερειακών Γραφείων της σε Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης,
όσο  και  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  της  στην  Αθήνα,  προτίθεται  να  προβεί  σε
μετατάξεις μονίμου προσωπικού ή/και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου από άλλους φορείς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

Για το λόγο αυτό προσκαλεί  τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν
σχετική αίτηση προς πλήρωση των εξής θέσεων:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κεντρική Υπηρεσία
Κατηγορία ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Οδηγών
Αριθμός θέσεων :2

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Περιφερειακό Γραφείο Ηρακλείου
Κατηγορία ΕΕΠ ή ΠΕ 
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Αριθμός θέσεων : 1

Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Μηχανικών
Αριθμός θέσεων : 3

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
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Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας
Κατηγορία ΕΕΠ ή ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Αριθμός θέσεων : 1

Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Μηχανικών
Αριθμός θέσεων : 2

Κατηγορία ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Οδηγών
Αριθμός θέσεων :1

Οι  υποψήφιοι  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης  υποψηφιότητας  θα
πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να
μεταταγούν,  όπως  αυτά  ορίζονται  στο  ΠΔ  50/2001  (ΦΕΚ  39/Α΄),  όπως
τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄),  44/2005
(ΦΕΚ 63/Α΄) και 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α΄).

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών

 Ξένη Γλώσσα : τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 Γνώση  χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα  (α) επεξεργασίας  κειμένων,  (β)

υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 Εμπειρία :  τουλάχιστον ενός  (1)  έτους σε συστήματα  ραδιοεπικοινωνίας  ή σε

διαδικασίες  εποπτείας  Φάσματος  Ραδιοσυχνοτήτων  και  ραδιογωνιομέτρησης,
όπως μελέτη χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων,  ανάλυση παρεμβολών
και  ραδιοεντοπισμό  εκπομπών  (μετά  την  απόκτηση  του  βασικού  τίτλου
σπουδών).

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις θέσεις ΕΕΠ ή ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών

 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
 Προϋπηρεσία (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα)
 Διοικητική και οργανωτική ικανότητα
 Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ:

Υπάλληλοι  μόνιμοι  και  ΙΔΑΧ  Υπουργείων,  Δημοσίων  Υπηρεσιών,  ΝΠΔΔ,
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών.
Δεν επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθουν πέντε έτη από το διορισμό ή
από  προηγούμενη  μετάταξη  (άρθρο  19,  παρ.5  του  3801/2009)  ή  έχουν  οιοδήποτε
κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (πχ μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με
υποχρεωτική παραμονή κτλ).
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση μετάταξης (υπόδειγμα) και
να την κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Διοικητικού της οργανικής τους θέσης. Η αίτηση
θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
2. Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  να  βεβαιώνεται  ότι  τα  στοιχεία  που

αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή,
3. Επικυρωμένα  αντίγραφα  των  τίτλων  σπουδών  και  λοιπών

αποδεικτικών  των  ως  άνω  αναφερόμενων  προσόντων.  Τίτλοι,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται για τη
μετάταξη  πρέπει  να  είναι  νόμιμα  επικυρωμένοι  και  επίσημα
μεταφρασμένοι.  Τίτλοι  σπουδών  της  αλλοδαπής  θα  πρέπει  να
συνοδεύονται από σχετική πράξη αναγνώρισης.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
5. Βεβαίωση αποδοχών.
6. Πιστοποιητικό  υπηρεσιακών  μεταβολών,  στο  οποίο  να  αναφέρεται

εκτός των άλλων: 
 η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης και επιβολής πειθαρχικής

ποινής,
 ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από

άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
 η  βαθμολογία  των  εκθέσεων  αξιολόγησης  της  τελευταίας

πενταετίας.
 το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

 Αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ (Λ. Κηφισίας 60, ΤΚ
15125, Μαρούσι), ή 

 ταχυδρομικώς  με  συστημένη  επιστολή  ή  ταχυμεταφορά  στην  ως
άνω  διεύθυνση,  με  την  ένδειξη  «Αίτηση  μετάταξης»  υπ’  όψιν
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την …………. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής
αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται
από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

 Οι  μετατάξεις  θα  διενεργηθούν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των
άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), της παρ. 5 του
άρθρου  35  του  Ν.4024/2011  (ΦΕΚ  226/Α΄),  με  ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.

3

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ639-ΦΝΦ



 Οι  μετατάξεις  θα  πραγματοποιηθούν  ύστερα  από  γνώμη  του
πρωτοβάθμιου  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  της  ΕΕΤΤ,  κατόπιν
συνεκτίμησης  των  τυπικών  και  λοιπών  προσόντων  των
υποψηφίων,  της  προϋπηρεσίας,  της  εμπειρίας  και  εν  γένει  της
προσωπικότητας τους, όπως θα διαπιστωθούν κατά την κρίση του
ως  άνω  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  και  μετά  από  προσωπική
παράσταση  και  συζήτηση  με  κάθε  ενδιαφερόμενο.  Μετά  την
ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το Υπηρεσιακό
Συμβούλιο  και  πριν  την  έκδοση  της  απόφασης  μετάταξης  θα
αποσταλεί  στη  Διεύθυνση  Προσλήψεων  του  Υπουργείου
Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,
αίτημα για την έγκριση της ολοκλήρωσης των ζητούμενων θέσεων
με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄),
όπως  ισχύει  και  για  το  προσωπικό  που  εμπίπτει  στις  σχετικές
διατάξεις.

Οι  Διευθύνσεις  Διοικητικού  των  Υπηρεσιών  στις  οποίες  αποστέλλεται  η  παρούσα
ανακοίνωση, παρακαλούνται για την κοινοποίησή της σε όλες τις εποπτευόμενες από
αυτές  υπηρεσίες  και  στους  υπαλλήλους που  ανήκουν  στις  ανωτέρω κατηγορίες  και
κλάδους. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
παρακαλείται επιπροσθέτως για την ανάρτηση της παρούσας στο διαδικτυακό του τόπο
www  .  ydmed  .  gov  .  gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Ανθρώπινου της ΕΕΤΤ, στα τηλέφωνα 21016151138 κα Α. Ηλιοπούλου , 21016151173
κος Γ. Καλογερόπουλος.

                       Ο Πρόεδρος

                                      
       Κωνσταντίνος Γ. Λουρόπουλος

Συνημμένα: 1

Εσωτερική διανομή:
- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Όλα τα Υπουργεία – Δ/νσεις Διοικητικού (με την παράκληση να 
κοινοποιηθεί στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύουν).

2. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες – Δ/νσεις 
Διοικητικού.
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3. Όλες οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Συνημμένα δικαιολογητικά:
1.  Βιογραφικό σημείωμα
2.  Υπεύθυνη δήλωση
3.  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ΑΔΤ
4. …………..
5. …………..
6. …………..

Επώνυμο : ………….………………..
Όνομα :      ……….………………….
Πατρώνυμο: …………………………
Ταχ. δ/νση κατοικίας : ……………… 
………………………………………
………………………………………

Φορέας εργασίας : …………………..
………………………………………
Διεύθυνση : …………………………
Τμήμα : …………………………….
Ταχ. δ/νση εργασίας : ……………… 
………………………………………
………………………………………

Τηλέφωνα: 
εργασίας : ………………………….
οικίας : …………………………….
κινητό: …………………………….
          

ΠΡΟΣ  :   EETT
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι

 Σας  υποβάλω  φάκελο  υποψηφιότητας  με  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ’
αριθ. …………… ανακοίνωση-πρόσκλησή σας και
παρακαλώ να εξετάσετε το αίτημα μετάταξής μου
στην  ΕΕΤΤ,  σε  υπηρεσία  αυτής  στο  Νομό
……………………………………  και  σε  θέση  της
κατηγορίας …………………………. .

    

Ημερομηνία :        /       / 2014

                        Ο/ Η   ΑΙΤ……
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