
                                                                                              

                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου     29 - 10 - 2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  & ∆ΙΚΤΥΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

                                        

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δέκα έξι (16) θέσεων Επιθεωρητών – 

Ελεγκτών του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων.  

 

Ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, προκειµένου να 

στελεχωθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2671/1998 (Α΄/289) όπως 

τροποποιήθηκαν  µε τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α΄/2013), 

την παρ.1 του άρθρου 55 του ν. 4155/2013 (Α’/120), την παρ.13 του άρθρου 185 του 

ν.4070/2012 (Α΄82),  την παρ.15 του άρθρου 10 του ν.2898/2001 (Α΄71), την παρ.2β του 

άρθρου 10 του ν.2801/2000 (Α΄/46),  καθώς και τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 21 

του ν.2738/1999 (Α΄/180), το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών (Τοµέας Μεταφορών και 

∆ικτύων) του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που εδρεύει στην περιοχή 

του Παπάγου µε δέκα έξι (16) Επιθεωρητές-Ελεγκτές, προσκαλεί:  

α) τους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

υπαλλήλους δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε βαθµό 

τουλάχιστον ∆΄ και  δωδεκαετή (12) αναγνωρισµένη δηµόσια υπηρεσία, 

β)τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε τετραετή (4) 

τουλάχιστον υπηρεσία µετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την 

επαγγελµατική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους και 

γ) τους υπαλλήλους από τις ελεγχόµενες Υπηρεσίες και Οργανισµούς που 

παρέχουν υπηρεσίες ευθύνης του τοµέα Μεταφορών και ∆ικτύων του Υπουργείου  

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄ και  

δωδεκαετή (12) αναγνωρισµένη υπηρεσία, 

οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπασθούν ή τοποθετηθούν (προκειµένου για 

υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κατόπιν επιλογής) στο   
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Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών για τρία (3) έτη, µε δυνατότητα παράτασης µια ή 

περισσότερες τριετίες, να υποβάλουν  αίτηση στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων, (Τοµέας Μεταφορών και ∆ικτύων), Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού, οδός 

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ.10191, Παπάγου, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) 

εργάσιµων ηµερών µετά την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας στον ηµερήσιο τύπο, η 

οποία θα γνωστοποιηθεί. 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους  καλούνται να υποβάλουν:  

α) Βιογραφικό σηµείωµα (στοιχεία ταυτότητας, υπηρεσιακή κατάσταση και 

καθήκοντα, σπουδές, ξένες γλώσσες, γνώση χειρισµού Η/Υ, επιµόρφωση, 

δηµοσιεύσεις / µελέτες, κλπ) µε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των 

αναφερόµενων τίτλων σπουδών. 

β) Βεβαίωση από την υπηρεσία τους µε βασικά στοιχεία του προσωπικού τους 

µητρώου (χρόνος υπηρεσίας και βαθµός, υπηρεσιακή  κατάσταση και µεταβολές, 

εκθέσεις αξιολόγησης, πειθαρχικά παραπτώµατα και ποινές, αναρρωτικές άδειες, 

ηθικές αµοιβές, συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές, επιµόρφωση / σεµινάρια). 

 

          Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  του  Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων  

στα  τηλέφωνα  213130 – 8401 και 8387  

         Η παρούσα καταργεί την από 18-02-2011 προκήρυξη – πρόσκληση για την 

πλήρωση πέντε (5) θέσεων Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Σώµατος. 

         Η παρούσα να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες : Ναυτεµπορική  και Καθηµερινή. 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

                                                                           Ακριβές Αντίγραφο 
 
                                                                            Π. Χρονοπούλου. 
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