
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
                                              106 74, Αθήνα
τηλ.: 213 131. 3201, -3275, -3372, -3374, -3375 

ΑΔΑ:  

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 Αθήνα,31  Μαΐου 2017

Αριθμ. πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /50/οικ.17705  

ΠΡΟΣ :
Όπως ο πίνακας αποδεκτών

(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολούμενων υπαλλήλων της 
εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, κατ’εφαρμογή του αρ. 40 
του ν. 4440/2016

Σχετ.: Η με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/6/οικ.33116/23.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΕΕΦ465ΧΘΨ-54Β) 
εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα :  «Εφαρμογή των διατάξεων του  άρθρου 40 του 
ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 
του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224)».

Σε συνέχεια της ως άνω εγκυκλίου και κατόπιν υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για μεταφορά των απασχολούμενων στην Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 40 του ν. 4440/2016 (Α 224), σε υφιστάμενες κενές, ή 
εάν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες θέσεις σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του 
Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.), προκειμένου η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να 
προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη μεταφορά του προσωπικού αυτού, 
παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, έως και 09 Ιουνίου 2017, τις κενές θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων τυπικών προσόντων που η Υπηρεσία σας θέλει να 
πληρώσει, ή τις ανάγκες σας πέραν των κενών θέσεων, προκειμένου να καλυφθούν με 
μεταφορά προσωπικού της Ηλεκτρομηχανικής Κύμης ΕΠΕ. Επισημαίνεται ότι για τα εν 
λόγω αιτήματα μεταφοράς προσωπικού θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι αντίστοιχες 
πιστώσεις. 
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Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται συγκεντρωτική κατάσταση αιτούντων τη 
μεταφορά, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα και τυπικά προσόντα (για την κατηγορία 
ΔΕ), καθώς και η περιοχή προτίμησής τους.  Για τις ειδικότητες των απασχολούμενων που 
ενδεχομένως δεν αντιστοιχούν σε ειδικότητες που προβλέπονται στους οργανισμούς των 
δημοσίων υπηρεσιών, παρακαλούνται οι φορείς που έχουν ανάγκη από προσωπικό να 
αιτηθούν την κάλυψη των αναγκών σε παρεμφερείς ειδικότητες.

Η καταγραφή για πλήρωση κενών θέσεων ή  κάλυψη αναγκών των φορέων θα γίνει 
σε αρχείο EXCEL, το οποίο επισυνάπτεται και αποστέλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
hrm@ydmed.gov.gr, το αργότερο έως και 09 Ιουνίου 2017, με συμπληρωμένο το 
ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου, του αρμόδιου Προϊσταμένου, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και στη συνέχεια οι υπηρεσίες θα πρέπει να διαβιβάσουν εγγράφως αμελλητί 
τα εν λόγω στοιχεία με υπογραφή αρμόδιου Υπουργού.

Τα Υπουργεία θα αποστείλουν ένα και μοναδικό e-mail στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά στοιχεία και για τις περιφερειακές υπηρεσίες και για τα 
Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν. 

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 
παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ, α’ και β’ 
βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο 
στα Ν.Π.Δ.Δ. και  Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν. Επίσης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι 
Περιφέρειες στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος για κάλυψη θέσεων και 
αναγκών από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους των εταιρειών με την επωνυμία 
«Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ),  «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ).

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας  μας: 
www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή:  Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό- 
Υπηρεσιακές Μεταβολές- Κινητικότητα.

    Η Υπουργός
                                                                                 

Όλγα Γεροβασίλη

Συνημμένα:
1. Πίνακας  ( Excel) προς συμπλήρωση αιτημάτων 
2. Συγκεντρωτική κατάσταση προσωπικού, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα 

και τυπικά προσόντα, όπως και οι περιοχές προτίμησης  του προς μεταφορά 
προσωπικού.

http://www.minadmin.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργεία 

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

ΚΟΙΝ.: 
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού   
- Γραφείο  Γενικού Γραμματέα
- Γραφεία  Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
- webupload@ydmed.gov.gr  (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
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