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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    
  

Πάτρα,       31 /  3  /2015 

Αριθµ. Πρωτοκόλλου:  1577/6098 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρµόδια: κα Ελένη Λέκκα 
Τηλ.: 2610 969074 
Fax:  2610 996684 
E-mail: dygen@upatras.gr 
Ταχ. ∆/νση: Πανεπιστηµιούπολη, 265 04 Ρίο 

       
ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 

 

 
 

Θέµα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µετάταξη 

υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου ή/και Ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας 

στο Πανεπιστήµιο Πατρών» 

 

Σας διαβιβάζουµε ταυτάριθµο έγγραφο του Πανεπιστηµίου Πατρών, σχετικά µε την 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µετάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου 

ή/και Ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας στο Ίδρυµά µας και παρακαλούµε για τις 

δικές σας ενέργειες. 

 

 

       Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

 

 

 

      ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα 
- κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα  
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
Πάτρα,      31  /  3  /2015 

Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 1577/6098 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρµόδια: κα Ελένη Λέκκα 
Τηλ.: 2610 969074 
Fax:  2610 996684 
E-mail: dygen@upatras.gr 
Ταχ. ∆/νση: Πανεπιστηµιούπολη, 265 04 Ρίο 

       
 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 

 

 

Θέµα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µετάταξη 

υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου ή/και Ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας 

στο Πανεπιστήµιο Πατρών» 

 

 Το Πανεπιστήµιο Πατρών, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό µε 

τη µετάταξη ενός (01) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγου 

Γεωπονίας, µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, σε συνδυασµό µε τις 

διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009, του άρθρου 68, παρ. 1 του Ν. 

4002/2011, όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, κατόπιν 

συνεκτίµησης τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας και 

της εµπειρίας τους.  

 Η µετάταξη γίνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε ταυτόχρονη 

µεταφορά της θέσης του υπαλλήλου. 

 ∆ικαίωµα υποβολής έχουν οι υπάλληλοι οι οποίοι προέρχονται από φορείς εντός της 

Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο που υπάρχει στο διαδικτυακό 

τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (www.statistics.gr) στη διαδροµή «Στατιστικά 

Θέµατα», «Μητρώα», «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» και στο πλαίσιο 

διαχείρισης των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού, βάσει του άρθρου 29 του Ν. 

4223/2013. 

Ειδικότερα στην περίπτωση µετάταξης βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007: 

Α) Υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.∆., θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση του νοµικού 

προσώπου σχετικά µε το νοµικό καθεστώς που το διέπει και 

Β) Υπαλλήλων ∆ΕΚΟ, θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση από την οικεία 

υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο και ότι το 
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∆ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού της κεφαλαίου, σύµφωνα µε την 

∆ΙΠΟ∆∆/Β/18.21/775/οικ.34663/21.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆∆.∆.Α. 

 

  Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι να υποβάλουν από 03-04-2015 έως 

04-05-2015 αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στο Τµήµα 

Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Αρχείου του Πανεπιστηµίου Πατρών (Κτίριο Α’, 

Πανεπιστηµιούπολη, ΤΚ 26504 Πάτρα) µε την ένδειξη «Αίτηση συµµετοχής για την 

αριθµ 1577/6098/30-03-2015 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για µετάταξη στο 

Πανεπιστήµιο Πατρών», τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση µετάταξης (υπόδειγµα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την 

πιστότητα του περιεχοµένου του. 

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος ΤΕΙ Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπονίας της 

ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής. 

4. Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 

5. Αντίγραφο ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών. 

6. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν: 

α) Οι ηµεροµηνίες διορισµού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα 

που υπηρετούν, εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες της τελευταίας 

πενταετίας 

β) ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική 

δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυµα µετάταξης από άλλη 

γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραµονής στην υπηρεσία για ορισµένο 

χρονικό διάστηµα λόγω παραµεθορίου ή για άλλους λόγους). 

 

Συνεκτιµώµενα πρόσθετα προσόντα 

1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 

2. Γνώση ξένων γλωσσών 

3. Γνώσεις χειρισµού Η/Υ  

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 

υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου για τον οποίο αιτούνται, 

σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα και να έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (05) έτη 

υπηρεσίας. 
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Οι αιτήσεις κοινοποιούνται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία ∆ιοικητικού, στην οποία 

υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι, ειδάλλως δεν εισάγονται στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του 

∆ιοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της αίτησης µε συστηµένη επιστολή, το 

εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου επί 

του φακέλου. 

Η µετάταξη γίνεται µετά τη σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 

∆ιοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Πατρών και µε µεταφορά της θέσης του 

υπαλλήλου.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το Υπηρεσιακό 

Συµβούλιο και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης µετάταξης, θα αποσταλεί στη 

∆ιεύθυνση Προσλήψεων του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, αίτηµα για την έγκριση της πλήρωσης της αιτούµενης θέσης µε µετάταξη 

από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011. 

Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 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 στην ανωτέρω κατηγορία και κλάδο. Το 

Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης παρακαλείται επιπροσθέτως για την ανάρτηση της 

παρούσας στο διαδικτυακό του τόπο (www.ymed.gov.gr), ενώ θα εισαχθεί και στον 

διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστηµίου Πατρών (www.upatras.gr)  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 

Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, στα τηλέφωνα 

2610 969076 κα Γαλάνη και 2610969075 κα Ηλιοπούλου. 

 

         

 
 
   Συνηµµένα:  1 έντυπο αίτησης 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Πρύτανις 

 
 
 
 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ΑΔΑ: 652Α469Β7Θ-Κ84



W:\Μονιµοι\ARXEIA 2015\∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ\ΜΕΤΑΤΑΞΗ_ΤΕ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ_ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ\ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ_ΤΕ_ΓΕΩΠΟΝΟΥ.doc 

 
 
Πίνακας αποδεκτών 
 

1. Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης – ∆/νση ∆ιοίκησης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού 

2. Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις ∆ιοικητικού (µε την παράκληση να κοινοποιήσουν 
άµεσα την παρούσα στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που εποπτεύουν) 

3. Όλες οι αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις – ∆/νσεις Προσωπικού 
4. Όλες οι Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
Επώνυµο: 
………………………………........ 
 
Όνοµα: 
…………………………………… 
 
Πατρώνυµο: 
…………………………………… 
 
∆/νση κατοικίας: 
…………………………………… 
 
Φορέας εργασίας: 
…………………………………… 
 
∆/νση εργασίας: 
…………………………………… 
 
Τηλέφωνα εργασίας: 
…………………………………… 
 
Τηλέφωνα οικίας: 
…………………………………… 
 
 
Συνηµµένα ∆ικαιολογητικά: 
 

1) ……………………………… 

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 

4) ……………………………… 

5) ……………………………… 

6) ……………………………… 

7) ……………………………… 

8) ……………………………… 

9) ……………………………… 

10) ……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού 
Κτίριο Α’ Πανεπιστηµιούπολη 
ΤΚ 265 04, Πάτρα 
 
 
Σας υποβάλλω φάκελο υποψηφιότητας µε 

τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα 

µε την αριθµ 1577/6098/31-03-2015 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για µετάταξη υπαλλήλου 

κατηγορίας ΤΕ κλάδου ή/και Ειδικότητας 

ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας στο 

Πανεπιστήµιο Πατρών. 

 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία,           /         / 2015 
 

Ο/Η Αιτ….… 
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