
 

 

                         ΑΔΑ: ΩΤΣ94653ΠΩ-Ε2Υ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Πειραιάς,  26/08/2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ           Αριθμ. Πρωτ.:2903.18-1/61967/2021 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: 3Ο                                                                             
                                                                                                  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ 

 
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 

11 του Μέρους Β΄ του ν. 4404/2016 (Α΄ 126), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της αριθμ. πρωτ. 
2903.18-1/41347/2019/04-06-2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Διοικητικής  Ανασυγκρότησης και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄2220), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
2903.18-1/22203/2020/08-04-2020 όμοια Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εσωτερικών και του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄1523) και ισχύει, τη συγκεντρωτική κατάσταση 
που  μας γνωστοποιήθηκε   από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τις θέσεις των φορέων της παρ. 1 
του άρθρου 11 του Μέρους Β΄ του ν. 4404/2016 (Α΄ 126), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις  
της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4674/2020 (Α΄53)  και του άρθρου 41 του ν.4795 /2021  (Α΄ 62 ) 
και ισχύει, ανακοινώνει τη σχετική  κατάσταση με τις θέσεις και   

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους της ΟΛΠ Α.Ε. και της ΟΛΘ Α.Ε. που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 11 του Μέρους Β΄ του ν. 4404/2016 (Α΄ 126), όπως ισχύει  και έχουν  
ήδη δηλώσει την  επιθυμία τους για μετάταξη βάσει της  αριθμ. πρωτ. 2903.18-1/ 25099 
/2020/29-04-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής,  αφού λάβουν γνώση της  επισυναπτόμενης  κατάστασης, να 
αποστείλουν σχετική αίτηση- δήλωση προτίμησης μέχρι τριών (3) θέσεων για μετάταξη, εκ των 
περιλαμβανομένων στην υπόψη κατάσταση, ως συνημμένο υπόδειγμα, στη Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην ταχ.δ/νση: 
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510, Πειραιάς, γραφείο 104, ταχυδρομικά, με συστημένη 
επιστολή, ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). 

      Σε κάθε περίπτωση η αίτηση- δήλωση προτίμησης υποβάλλεται εντός κλειστού φακέλου, 
εξωτερικά του οποίου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου και η ένδειξη: «Aίτηση -
Δήλωση προτίμησης  για μετάταξη σε θέσεις φορέων της παρ. 1 του άρθρου 11 του Μέρους Β΄ 
του ν. 4404/2016 (Α΄ 126), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 66 του 
ν. 4674/2020 (Α΄53)  και του άρθρου 41 του ν.4795 /2021  (Α΄ 62 ) και ισχύει» και σύμφωνα με 
τη διοικητική διαδικασία που ορίζεται στην αριθμ. πρωτ. 2903.18-1/41347/2019/04-06-2019 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Οικονομικών, Διοικητικής  Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄2220), 
όπως ισχύει. 
   Η  ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων προτίμησης λήγει την 10/09/2021 και ως 
ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ευκρινής.  

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2131374276, 
και 2131374369 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.30 έως 14.30. 



 

 

Η παρούσα  με συνημμένη την κατάσταση και το υπόδειγμα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του ΥΝΑΝΠ: www.yen.gr / ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και να κοινοποιηθεί στην ΟΛΠ/ Τμήμα 
Διοίκησης και στην ΟΛΘ Α.Ε. / Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, για την ανάρτηση αυτών, 
στην ΟΜΥΛΕ , στην Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ και στην ΟΦΕ, 
προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι  υπάλληλοι, οι οποίοι ήδη έχουν 
εκδηλώσει την επιθυμία τους για μετάταξη και να αποστείλουν την αίτηση- δήλωση προτίμησής 
τους, στην παραπάνω Διεύθυνση. 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ:  
1.Υπόδειγμα αίτησης - δήλωσης προτίμησης θέσεων (φ.1) 
2.Συγκεντρωτική Κατάσταση  θέσεων σε excel 
 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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