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                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
         Αθήνα,      22-02-2022

         Αριθ. Πρωτ. : 18281 - 18-02-2022

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  

: Νίκης 5-7 Σύνταγμα
: 10180

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού συνολικά 
είκοσι έξι (26) ατόμων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
Α.Ε.» 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»
    ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους όσοι επιθυμούν να αποσπασθούν στην ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. 
(ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), οι οποίοι 
απασχολούνται: α) ως μόνιμο προσωπικό ή με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143) καθώς και β) ως δικηγόροι με έμμισθη εντολή, στους Φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/14 (Α’ 143) και στις 
επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α’ 314), 
εφόσον πληρούν τα κριτήρια, που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Η Εταιρεία προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες, κατ’ εφαρμογή του 
Καταστατικού της, προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις είκοσι έξι (26) ατόμων. 
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Η Εταιρεία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με τη μορφή της 
ανώνυμης εταιρείας, το οποίο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, ανήκει στους 
οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, εφαρμόζονται ως προς 
αυτή οι διατάξεις, που διέπουν τους φορείς, που έχουν ταξινομηθεί ως φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης, με τις εξαιρέσεις, που αναφέρονται στον ιδρυτικό της νόμο (ν. 4872/21). Η 
Εταιρεία συστάθηκε με σκοπό:
α) τη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης των περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής 
μετάβασης, στις οποίες εφαρμόζονται το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 
(ΣΔΑΜ), το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) και τα Εδαφικά Σχέδια 
Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 37/37.9.2021 Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου (Α’ 173), και τα οποία προβλέπονται στην πρόταση Κανονισμού για τη 
θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, την αναβάθμιση και αξιοποίηση των εδαφών, 
τα οποία περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), όπως αυτές ορίζονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) και είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε 
θα περιέλθουν σε αυτό από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή από τρίτους, τον ανασχεδιασμό των 
επιχειρηματικών προοπτικών ανάπτυξής τους, την προσέλκυση, υποστήριξη και προώθηση 
επενδύσεων και επενδυτικών συνεργασιών, την εκτέλεση και διαχείριση έργων υποδομής 
και ανάπτυξης στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, καθώς και την παροχή κάθε 
υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη διευκόλυνση αναπτυξιακών, επιχειρηματικών και 
επενδυτικών σχεδίων και τη στήριξη της εν γένει επιχειρηματικότητας στις περιοχές αυτές,
β) τη συνδρομή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
γ) την ωρίμανση, ανάθεση και παρακολούθηση έργων, τα οποία υλοποιούνται στις 
περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είτε ως έργο είτε ως παραχώρηση είτε υπό τη 
μορφή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) βάσει του ν. 3389/2005 (Α’ 232),
δ) την παροχή συνολικής και διαρκούς εξατομικευμένης υποστήριξης (end-to-end services) 
με την παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε υποψηφίους φορείς επενδυτικών 
σχεδίων τα οποία υλοποιούνται εντός των εδαφών της περ. α’,
ε) τη λειτουργία ως Βασικός Τελικός Δικαιούχος του Προγράμματος ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027,
στ) τη λειτουργία ως επισπεύδων φορέας για τη σύνταξη των Ειδικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων (Ε.Π.Σ.), καθώς και ως αναθέτουσα αρχή, ως προς τις σχετικές μελέτες, 
ζ) τη διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων και η προσέλκυση επενδυτών.

ΙΙ. ΔΡΑΣΗ 

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία προβαίνει ενδεικτικά στις ακόλουθες 
ενέργειες, που χαρακτηρίζουν το φάσμα της δραστηριότητάς της: 
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α) Αναλαμβάνει την ιδιοκτησία των εδαφών εντός των Ζ.ΑΠ. και συντονίζει τη διαδικασία 
αναβάθμισης των εδαφών αυτών μέσω της προγραμματικής σύμβασης της παρ. 4 του 
άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).
β) Αναλαμβάνει ή υποστηρίζει τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και διαχείριση έργων 
υποδομής στις περιοχές του ΣΔΑΜ και τη διάθεση αυτών για την ανάπτυξη νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων με ενιαίες και ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης.
γ) Αναλαμβάνει την προσέλκυση, αξιολόγηση, υποστήριξη και επιτάχυνση επενδυτικών 
προτάσεων και σχεδίων που θα ενταχθούν σε αναπτυξιακούς νόμους.
δ) Ενθαρρύνει επενδυτικές πρωτοβουλίες σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς, 
αξιοποιώντας συνεργασίες με δημόσιους φορείς και συμπράξεις μέσω ΣΔΙΤ.
ε) Υποστηρίζει φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους 
πρόσωπα κατά την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή 
Μετάβαση 2021 -2027.
στ) Μεριμνά για τη διενέργεια κάθε προπαρασκευαστικής πράξης με σκοπό την ένταξη 
πράξεων/έργων στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ή και σε λοιπά 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους και υποστηρίζει 
τους αρμοδίους φορείς στη διαχείριση και υλοποίηση αυτών, ιδίως την ωρίμανση, την 
εκτέλεση μελετών, τη λήψη των απαραίτητων αδειών και τη σύνταξη των τευχών 
δημοπράτησης, καθώς και την ευθύνη της ανάθεσης και της εκτέλεσης έργων.
ζ) Για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών, από α) έως στ), δύναται να συνάπτει 
προγραμματικές συμβάσεις με τοπικούς φορείς, αναθέτουσες αρχές και φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα ή με νομικά πρόσωπα που λειτουργούν χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων υποδομής, αξιολόγησης και 
προώθησης των επενδύσεων στις περιοχές ΔΑΜ, καθώς και να συστήνει γνωμοδοτικές 
επιτροπές με συμμετοχή εκπροσώπων των περιοχών των ΕΣΔΙΜ που συνοδεύουν το 
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027.
η) Υποστηρίζει δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης για τη δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών με σκοπό την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα.
θ) Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην 
αξιοποίηση ημεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισμένων πηγών χρηματοδότησης ή άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων.
ι) Υλοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού, ανταλλάσσει και 
υιοθετεί καλές πρακτικές.
ια) Δύναται να υποστηρίζει με μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και υπό ένταξη κράτη, μέσω της επιχειρησιακής της σύνδεσης και 
συνεργασίας με διεθνείς φορείς ή της συμμετοχής της σε εθνικά, διμερή ή διεθνή δίκτυα.
ιβ) Μπορεί να αναλάβει δραστηριότητες «Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου» 
(ΕΑΝΕπ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3982/2011 (Α’ 143).
ιγ) Δύναται να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και εταιρείες ειδικού σκοπού.
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ιδ) Μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και 
στην υλοποίηση δράσεων, έργων και προγραμμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους, που 
στοχεύουν στη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, και 
γενικότερα σε δράσεις που σχετίζονται με τους σκοπούς της.
ιε) Υλοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού και μεριμνά για την 
αξιοποίηση των ενωσιακών και διεθνών πόρων, ανταλλάσσει και υιοθετεί καλές 
πρακτικές.
ιστ) Δύναται να αναθέτει σε εξειδικευμένους συμβούλους έργα και υπηρεσίες για την 
προώθηση των σκοπών της και την εκτέλεση του εταιρικού της σκοπού.
ιζ) Δύναται να συνάπτει συμβάσεις για την υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας και 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση, δημοπράτηση και 
παρακολούθηση έργων ΔΑΜ με διεθνείς οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση της σχετικής σύμβασης και οι επιμέρους πράξεις Για την 
εκτέλεση αυτής διενεργούνται από τη Διοίκηση αυτής, το οποίο είναι το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
ιη) Στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών, δύναται να διοργανώνει επιχειρηματικές 
αποστολές στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν: α) όσοι απασχολούνται ως μόνιμο 
προσωπικό ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στους Φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και β) οι 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης της περ. 
β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/14 (Α’ 143) και στις επιχειρήσεις που υπάγονται 
στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α’ 314), εφόσον πληρούν τα κριτήρια, που αναφέρονται 
κατωτέρω. 

IV. ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α. Θέσεις (16) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκ των οποίων:
αα) (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
αβ) (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών  
αγ) (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων
αδ) (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων
αε) (1) θέση του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος 
αστ) (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής

Β. Θέσεις (2) κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκ των οποίων: 
βα)  (1) θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού
ββ) (1) θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής

ΑΔΑ: 93ΕΣ46ΜΤΛΡ-7Ν2



5

Γ. Θέσεις  (3) κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Δ. Θέσεις  (2) δικηγόρων με έμμισθη εντολή 

Ε. Θέσεις (3) κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου Διοικητικών 
Γραμματέων (ΔΕ)

Α. Βασικά Προσόντα για ΠΕ, ΤΕ και Δικηγόρους με έμμισθη εντολή:

1. Τίτλος σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ / δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ/ 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής/ Ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39),  

2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής):

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας Πανεπιστημιακού 
Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισοτίμου της αλλοδαπής. 

2. Καλή γνώση τουλάχιστον µιας επιπλέον γλώσσας κράτους µέλους της ΕΕ. 
3. Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης& Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).
4. Οργανωτικές δεξιότητες και γνώσεις οικονομικού αντικειμένου.
5. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α’ 147) καθώς και 
στην παρακολούθηση εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων των ως άνω διατάξεων.

6. Συνεργατικό πνεύμα και δυνατότητα εργασίας σε απαιτητικό και εξελισσόμενο 
περιβάλλον με
άριστη ικανότητα επικοινωνίας.

Β. Βασικά προσόντα για ΔΕ :
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 

Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)/ 
Πτυχίο Α` ή Β` κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης/ Απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) Διοικητικών 
Υπηρεσιών – Γραμματέων, β) Οικονομίας, γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, β) 
Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, δ) Υπαλλήλων 
Διοίκησης, ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης/ άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
επιπλέον γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων β) 
υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου.

2.   Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής):

ΑΔΑ: 93ΕΣ46ΜΤΛΡ-7Ν2



6

Επαγγελματική εμπειρία και καλή γνώση τουλάχιστον μιας επιπλέον γλώσσας κράτους 
µέλους της ΕΕ

V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μόνο τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεις καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
υποβάλουν:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, βάσει του υποδείγματος.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου ρητώς θα αναφέρονται 

τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή εκκρεμείς εις βάρος του υπαλλήλου 
πειθαρχικές διώξεις, βαθμοί εκθέσεων αξιολόγησης εάν πραγματοποιείται 
αξιολόγηση, αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας καθώς και τοποθετήσεις 
σε επιμέρους οργανικές μονάδες της υπηρεσίας του. Εάν το πιστοποιητικό δεν είναι 
διαθέσιμο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει, στο 
βιογραφικό σημείωμα, να αναφέρουν τη σχετική γι’ αυτό αίτησή τους.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα επέχουν θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθ. 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). 

Σε μεταγενέστερο στάδιο οι επιλεγέντες προς απόσπαση θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξουν τα προσόντα που επικαλούνται με την προσκόμιση αντιγράφων των τίτλων 
σπουδών τους, πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ή άλλων σχετικών πιστοποιητικών .

Η αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα υποβάλλεται αποκλειστικά από την 
ημέρα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης έως την 11η Μαρτίου 2022 και ώρα 15.00 
μμ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα υποβολής της 
αίτησης με συμπληρωμένο βιογραφικό, η οποία υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia.DAM@mnec.gr.

VΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατόπιν 
συνέντευξης, ο οποίος στη συνέχεια θα εισηγηθεί σχετικά στο διοικητικό συμβούλιο της 
Εταιρείας. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ 
Υπουργού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από σχετική 
εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή 
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε 
περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
του Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα

Η απόσπαση πραγματοποιείται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της 
απόσπασης για μία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και έκδοσης σχετικής 
απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. 
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Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος 
υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης οι 
αποσπασμένοι διατηρούν το σύνολο των τακτικών αποδοχών της οργανικής τους θέσης, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής τους και η δαπάνη μισθοδοσίας 
και επιπλέον αμοιβών βαρύνει την Εταιρεία.

Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στον ιστότοπο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τα συνημμένα αυτής σε μορφή αρχείου word. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, παρακαλείται επιπρόσθετα, για την ανάρτησή της με τα 
συνημμένα αυτής στον διαδικτυακό του τόπο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. ΜΠΟΥΚΗΣ

                                                                           

    
Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

[ΘΕΣΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ]
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους εποπτευόμενους φορείς)

1. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

2. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές

3. Υπουργείο Εσωτερικών e-mail: hrm@ydmed.gov.gr (για την ανάρτηση της 
παρούσας προκήρυξης στον διαδικτυακό του τόπο)

______________________________________________                                            

mailto:hrm@ydmed.gov.gr
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                                          ΑΙΤΗΣΗ

Προς:  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

1.Επώνυμο:…………………………………………………………………………………….
2.Όνομα:………………………………………………………………………………………...
3.Πατρώνυμο:………………………………………………………………………………….
4.Ημερομηνία     γέννησης:………………………………………………………………………
5.Κινητό τηλέφωνο: ……………………………………………………………………………

1.Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):……………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

1. Σχέση εργασίας: (Μόνιμος / ΙΔΑΧ/Δικηγόρος με έμμισθη εντολή)
2. Φορέας οργανικής θέσης: …………………………………………………………………………

3.Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί:…………………………………………………….

4.Θέση που κατέχει ο υποψήφιος:……………………………………………………

5.Εκπαιδευτική  Βαθμίδα  (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ):……………………………………………….

6. Κλάδος/ειδικότητα: …………………………………………………………………………………..
7.Ημερομηνία διορισμού/μετάταξης: ……………..…../……....……..…../…………………

ΘΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατηγορία Κλάδος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……./………… /2022

Ο /Η αιτ…………………….
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                                     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

1.Επώνυμο:……………………………………………………………………………………
2.Όνομα:……………………………………………………………………………………….
3.Πατρώνυμο:………………………………………………………………………………….
Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικός Τίτλος Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
(Τίτλος απολυτηρίου/ πτυχίο/) (Εκπαιδευτικό ίδρυμα)(Έτος κτήσης)

Δεύτερος Τίτλος Σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας:

(Τίτλος πτυχίου) (Εκπαιδευτικό ίδρυμα)(Έτος κτήσης)

Αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ:
Τμήμα εξειδίκευσης (αν υπάρχει)(Εκπαιδευτική Σειρά) (Έτος κτήσης)

Άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε βαθμίδας:

(Τίτλος πτυχίου) (Εκπαιδευτικό ίδρυμα)(Έτος κτήσης)

Ξένες γλώσσες Επίπεδο Τίτλος πιστοποιητικού
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Παρούσα θέση
Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έτος):από ……… / ……… / ……… έως ……… / ……… / …… (….. έτη …… μήνες) 
Φορέας  Απασχόλησης:…………………………………………………………………………………..
Οργανική Μονάδα:
……………………………………………………………………………………….
Πλήρης  τίτλος θέσης εργασίας:
……………………………………………………………………………
Αντικείμενο εργασίας (εάν η θέση είναι θέση διοικητικής ευθύνης, να αναφερθεί επιπλέον και ο αριθμός των υφισταμένων):

Εργασιακή Εμπειρία σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (προσθέστε γραμμές/κελιά εφόσον 
απαιτούνται)………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Προηγούμενη θέση
Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έτος):από ……… / ……… / ……… έως ……… / ……… / ……
Φορέας   Απασχόλησης:……………………………………………………………………………………..
Οργανική Μονάδα:
………………………………………………………………………………………….
Πλήρης τίτλος θέσης εργασίας:
……………………………………………………………………………..
Αντικείμενο εργασίας (εάν η θέση είναι θέση διοικητικής ευθύνης, να αναφερθεί επιπλέον και 
ο αριθμός των υφισταμένων):
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Προηγούμενη θέση
Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έτος):από ……… / ……… / ……… έως ……… / ……… / ……
Φορέας  Απασχόλησης:……………………………………………………………………..
Οργανική  Μονάδα:     …………………………………………………………………………….
Πλήρης τίτλος θέσης εργασίας:
……………………………………………………………………………
Αντικείμενο εργασίας (εάν η θέση είναι θέση διοικητικής ευθύνης, να αναφερθεί επιπλέον και 
ο αριθμός των υφισταμένων):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Γ. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (προσθέστε γραμμές εφόσον απαιτούνται)

Είδος/ονομασία εφαρμογής
(π.χ. επεξεργασία κειμένου (word)

Δ. ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (έως 200 λέξεις)

 Η αίτηση υποψηφιότητάς μου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις.

 Κατά την δημοσίευση της προκήρυξης υπηρετώ σε φορέα Γενικής Κυβέρνησης

 Δεν μου έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα 
και δεν εκκρεμεί σε βάρος μου πειθαρχική δίωξη.

………………………………………(Υπογραφή    υποψηφίου)
………………………………………(Ονοματεπώνυμο     υποψηφίου)
………………………………………(Ημερομηνία)
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