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                   Με e-mail 

           
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Πάτρα,    22  Οκτωβρίου 2020            

Αριθμ. πρωτ.: οικ.190290 

  

    ΠΡΟΣ:  

Όλες τις υπηρεσίες της  

Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. 

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδ. 

Πληροφ. 

Τηλέφωνο 

Fax 

email 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 

26441 – Πάτρα 

Ζ. Κανελλοπούλου 

2613 600112 

2610 430683 

zoi@apd.depin.gov.gr 

 

  

                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για την στελέχωση με προσωπικό κατ./κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων) και ΤΕ Τεχνολόγων 

Γεωπονίας (Δασοπονίας)  του Δασαρχείου Μεσολογγίου της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  

ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης. Αποκατάσταση αδικιών και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄) και 28Α όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 

Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες 

διατάξεις». 

3. Την υπ’ αριθμ. 15870/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 

250/τ.ΥΟΔΔ/26.05.2017). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 14,18,20 και 21 του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 87 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’/9-2-2007) «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

6. Την αναγκαιότητα άμεσης κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών του Δασαρχείου Μεσολογγίου 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που προέκυψαν με 

 

mailto:zoi@apd.depin.gov.gr


 2 

την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης εντός του 2020 τριών υπαλλήλων κατ./κλάδου ΠΕ 

Γεωτεχνικών Δασολόγων και συνολικά τεσσάρων υπαλλήλων οι οποίοι ασκούσαν και καθήκοντα 

σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος και Διεύθυνσης. 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  

 

Τους μονίμους και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλους της   Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. κατ./εκπ. βαθ. ΠΕ 

κλάδ./ ειδικ. Γεωτεχνικών (Δασολόγων) και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (Δασοπονίας), όπως, 

εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετακίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.3528/2007, όπως 

ισχύει, στο Δασαρχείο Μεσολογγίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες 

που προέκυψαν ύστερα από την αποχώρηση εντός του 2020 συνολικά τεσσάρων (4) υπαλλήλων 

κατ./κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων. 

Οι υπάλληλοι που θα μετακινηθούν θα καταλάβουν τις παρακάτω κενωθείσες θέσεις ευθύνης, 

εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις (άρθρο 87 παρ.1,2 & 4 του ν.3528/2007, όπως ισχύει 

και του  ΠΔ.139/2010, όπως ισχύει).  

 Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, του άρθρου 87 

του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007),όπως ισχύει, δεν αποτελούν ειδικές διατάξεις επιλογής/ή 

και τοποθέτησης, αλλά πάγιες διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ευθύνης κατ’ αναπλήρωση σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊστάμενου, καθώς και σε περίπτωση κένωσης ή σύστασης 

θέσης ευθύνης, όπως εν προκειμένω. 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ   

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) 

30-9-2020 

 

• Αρ.66 παρ.2 του ν.3528/2007 όπως ισχύει 

(μετακίνηση κατά κυριολεξία Προϊσταμένου 

άλλης οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης) 

• Αρ.66 παρ. 2 του ν.3528/2007 όπως ισχύει 

(μετακίνηση κατά κυριολεξία Προϊσταμένου 

άλλης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος και 

ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου 

Δασαρχείου) 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

9-6-2020 

 

• Αρ.66 παρ. 2 του ν.3528/2007 όπως ισχύει 

(μετακίνηση κατά κυριολεξία Προϊσταμένου 

άλλης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος) 

• Αρ.66 παρ.1 του ν.3528/2007 όπως ισχύει 

(μετακίνηση υπαλλήλου και ανάθεση άσκησης 

καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου 

Τμήματος)  
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΑΣΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ 

30-9-2020 

 

• Αρ.66 παρ. 2 του ν.3528/2007 όπως ισχύει 

(μετακίνηση κατά κυριολεξία Προϊσταμένου 

άλλης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος) 

• Αρ.66 παρ.1 του ν.3528/2007 όπως ισχύει 

(μετακίνηση υπαλλήλου και ανάθεση άσκησης 

καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου 

Τμήματος)  

  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ 30-9-2020 

 

• Αρ.66 παρ. 2 του ν.3528/2007 όπως ισχύει 

(μετακίνηση κατά κυριολεξία Προϊσταμένου 

άλλης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος) 

• Αρ.66 παρ.1 του ν.3528/2007 όπως ισχύει 

(μετακίνηση υπαλλήλου και ανάθεση άσκησης 

καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου 

Τμήματος)    
  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ υπάλληλοι της 

Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. που ανήκουν στους κλάδους των οποίων οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να 

προΐστανται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14,20 και 21 του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232), όπως ισχύει,  ήτοι  

κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ κλάδου / ειδικότητας Γεωτεχνικών (Δασολόγων) και ΤΕ 

Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (Δασοπονίας). 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων υποβάλλονται, από 26.10.2020 έως κι 02.11.2020, 

στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-

mail: prosopiko@apd-depin.gov.gr ). 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 

                    

                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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