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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ
ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.)
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

Σο υμβοφλιο Διοίκθςθσ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (.Δ. Δ.Α.Λ.), προκειμζνου να ςτελεχϊςει τισ οργανικζσ
μονάδεσ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (Δ.Α.Λ.), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο α. 130 παρ. 1 – 3 ν. 4389/2016 (Α'
94), όπωσ τροποποιικθκε με το α. 23 ν. 4479/2017 (Α' 94), προτίκεται να προβεί ςε αποςπάςεισ υπαλλιλων, με
τθ διαδικαςία του α. 130 παρ. 11 – 20 ν. 4389/2016 (Α' 94), όπωσ τροποποιικθκε με το α. 23 ν. 4479/2017 (Α'
94).
Κατόπιν αυτοφ, καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλλθλοι να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςισ τουσ, ςφμφωνα με το
ςυνθμμζνο υπόδειγμα.
Α. Για την κάλυψη των αναγκϊν τησ Δ.Α.Λ., ζχουν ςυςταθεί ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ
Πολιτικήσ τριάντα (30) κζςεισ προςωπικοφ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ:
α) είκοςι πζντε (25) κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ και
β) πζντε (5) κζςεισ ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, μόνιμου ι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
αορίςτου χρόνου.
Οι προσ πλήρωςη θζςεισ κατανζμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ωσ εξήσ:
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Ο Κλάδοσ ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ περιλαμβάνει ςυνολικά δζκα (10) κζςεισ.
Ο Κλάδοσ ΠΕ Μθχανικϊν περιλαμβάνει ςυνολικά δφο (2) κζςεισ.
Ο Κλάδοσ ΠΕ Πλθροφορικισ περιλαμβάνει ςυνολικά δφο (2) κζςεισ.
Ο Κλάδοσ ΠΕ Περιβάλλοντοσ περιλαμβάνει ςυνολικά μία (1) κζςθ.
Ο Κλάδοσ ΣΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ περιλαμβάνει ςυνολικά τζςςερισ (4) κζςεισ.
Ο Κλάδοσ ΣΕ Πλθροφορικισ περιλαμβάνει ςυνολικά δφο (2) κζςεισ.
Ο Κλάδοσ ΣΕ Μθχανικϊν περιλαμβάνει ςυνολικά μία (1) κζςθ.
Ο Κλάδοσ ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων περιλαμβάνει ςυνολικά μία (1) κζςθ.
Ο Κλάδοσ ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ περιλαμβάνει ςυνολικά δφο (2) κζςεισ.
Οι κζςεισ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ κατανζμονται κατά κλάδο και ειδικότθτα ωσ εξισ:
Μία (1) κζςθ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ, με ειδικότθτα Οικονομολόγου.
Μία (1) κζςθ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ, με ειδικότθτα Πολιτικοφ Μθχανικοφ - Τδροτεχνικοφ
(Μθχανικόσ Θαλάςςιων Λιμενικϊν Ζργων).
Μία (1) κζςθ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ, με ειδικότθτα Πολιτικοφ Μθχανικοφ υγκοινωνιολόγου.
Μία (1) κζςθ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ με ειδικότθτα Μθχανικοφ Περιβάλλοντοσ.
Μία (1) κζςθ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ με ειδικότθτα ςτθ Δθμόςια Τγιεινι.
Β. Όςον αφορά ςτισ ωσ άνω θζςεισ, οι υποψήφιοι θα πρζπει να διαθζτουν τα κατά περίπτωςη προβλεπόμενα
προςόντα, ωσ εξήσ:
1. Για τισ κζςεισ τθσ κατθγορίασ ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 4 και 27 του π.δ.
50/2001 (Α' 39), όπωσ ιςχφει.
2. Για τισ κζςεισ τθσ κατθγορίασ ΠΕ Μθχανικϊν, τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 5 και 27 του π.δ. 50/2001 (Α' 39),
όπωσ ιςχφει.
3. Για τισ κζςεισ τθσ κατθγορίασ ΠΕ Πλθροφορικισ, τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 6 και 27 του π.δ. 0/2001 (Α' 39),
όπωσ ιςχφει.
4. Για τθ κζςθ τθσ κατθγορίασ ΠΕ Περιβάλλοντοσ, τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 8 και 27 του π.δ. 50/2001 (Α' 39),
όπωσ ιςχφει.

ΑΔΑ: 914Γ4653ΠΩ-Α40

5. Για τισ κζςεισ τθσ κατθγορίασ ΣΕ Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ, τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 13 και 27 του π.δ.
50/2001 (Α' 39), όπωσ ιςχφει.
6. Για τισ κζςεισ τθσ κατθγορίασ ΣΕ Πλθροφορικισ, τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 14 και 27 του π.δ. 50/2001 (Α'
39), όπωσ ιςχφει.
7. Για τθ κζςθ τθσ κατθγορίασ ΣΕ Μθχανικϊν, τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 15 και 27 του π.δ. 50/2001 (Α' 39),
όπωσ ιςχφει.
8. Για τθ κζςθ τθσ κατθγορίασ ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 18 του π.δ. 50/2001 (Α'
39), όπωσ ιςχφει.
9. Για τισ κζςεισ τθσ κατθγορίασ ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ, τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 του π.δ. 50/2001 (Α' 39),
όπωσ ιςχφει.
10. Οι υποψιφιοι για τθν κατθγορία κζςεων Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ πρζπει να κατζχουν οργανικι
κζςθ κατθγορίασ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ι
κατθγορίασ ΠΕ ςτον φορζα προζλευςισ τουσ και να επικυμοφν τθν απόςπαςι τουσ ςε κατθγορία Ειδικοφ
Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ι μόνιμου αντίςτοιχα. Οι
υποψιφιοι του προθγοφμενου εδαφίου κα πρζπει να διακζτουν τα προςόντα που προβλζπονται ςτα άρκρα 2
και 27 του π.δ. 50/2001 (Α'39), κακϊσ και ςτο άρκρο 130 παρ. 9 ν. 4389/2016 (Α' 94), όπωσ τροποποιικθκε με το
α. 23 ν. 4479/2017 (Α' 94).
Γ. Σα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα των υποψθφίων για απόςπαςθ αξιολογοφνται από το υμβοφλιο
Διοίκθςθσ τθσ Δ.Α.Λ., το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
υποψθφιοτιτων, κατόπιν προθγοφμενθσ ςυνζντευξθσ, για τθν οποία τθροφνται πρακτικά, τα οποία
ςυνυπογράφονται από τουσ υποψθφίουσ. Σο υμβοφλιο Διοίκθςθσ τθσ Δ.Α.Λ. διαμορφϊνει πίνακα επιλεγζντων
υποψθφίων, με απόφαςι του, θ οποία φζρει πλιρθ και εμπεριςτατωμζνθ αιτιολογία και κυρϊνεται από τον
Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. Για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων ςυνεκτιμϊνται τόςο θ
καταλλθλότθτα του υποψθφίου για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ςτθ Δ.Α.Λ. όςο και οι ανάγκεσ τθσ
υπθρεςίασ. ε περίπτωςθ υποβολισ περιςςότερων αιτιςεων για τθν ίδια κζςθ, λαμβάνονται υπόψθ τα ςτοιχεία
του προθγοφμενου εδαφίου και επιπρόςκετα τα ςτοιχεία του προςωπικοφ τουσ μθτρϊου και ο χρόνοσ ςυνολικισ
υπθρεςίασ ςτο βακμό και τον κλάδο.
Η απόςπαςθ ολοκλθρϊνεται, με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του
αρμόδιου, κατά περίπτωςθ, Τπουργοφ, χωρίσ τθ γνϊμθ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου ι άλλου οργάνου.
Δ. φμφωνα με το α. 130 παρ. 8 ν. 4389/2016 (Α' 94), όπωσ τροποποιικθκε με το α. 23 ν. 4479/2017 (Α' 94) “Οι
κζςεισ του παρόντοσ προςαυξάνουν τισ προβλεπόμενεσ κζςεισ των αντίςτοιχων κλάδων του Οργανιςμοφ του
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και, εάν δεν υπάρχουν κζςεισ αντίςτοιχου κλάδου και
ειδικότθτασ, κεωροφνται ςυνιςτϊμενεσ με το παρόν άρκρο.”
Ε. Η απόςπαςθ υπαλλιλου μπορεί να διακοπεί, φςτερα από ειςιγθςθ του υμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Δ.Α.Λ., αν
οι ανάγκεσ, για τισ οποίεσ ζγινε θ απόςπαςθ του ςυγκεκριμζνου υπαλλιλου, μποροφν να καλυφκοφν από το
πολιτικό προςωπικό τθσ.
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Σ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ Προϊςταμζνων των οργανικϊν μονάδων τθσ Δ.Α.Λ. ζχουν και
οι υπάλλθλοι που ζχουν αποςπαςτεί.
Ζ. Η απόςπαςθ δθμοςίων πολιτικϊν υπαλλιλων γίνεται για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, που
μπορεί να ανανεϊνεται για μία ακόμα φορά, με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ και του, κατά περίπτωςθ, αρμόδιου Τπουργοφ, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του υμβουλίου Διοίκθςθσ
τθσ Δ.Α.Λ., είναι δε υποχρεωτικι για τθν υπθρεςία τουσ.
Η. Οι αποδοχζσ του πολιτικοφ προςωπικοφ, που αποςπάται ςτισ οργανικζσ κζςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ,
καταβάλλονται από το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ωσ υπθρεςία υποδοχισ. Σο προςωπικό
του προθγοφμενου εδαφίου υπάγεται ςε πεικαρχικό ςυμβοφλιο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν. 3528/2007 (Α`
26), λαμβάνει μθνιαίεσ τακτικζσ αποδοχζσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4354/2015 (Α`176) και αξιολογείται,
ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, που ορίηουν το χρόνο, τον τφπο, το περιεχόμενο και τθ
διαδικαςία ςφνταξθσ των εκκζςεων και γενικότερα το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ τθσ υπθρεςίασ ι του φορζα τουσ ωσ
εξισ:
α) ο Προϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δ.Α.Λ. από τον Διοικθτι Δ.Α.Λ.,
β) οι Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων από τον Γενικό Διευκυντι και τον Διοικθτι Δ.Α.Λ.,
γ) οι προϊςτάμενοι Σμθμάτων από τον αντίςτοιχο Διευκυντι και τον Γενικό Διευκυντι Δ.Α.Λ.,
δ) το λοιπό προςωπικό από τουσ Προϊςταμζνουσ των αντίςτοιχων Σμθμάτων και Διευκφνςεων.
Θ. Ωσ Προϊςτάμενοι Διευκφνςεων τοποκετοφνται υπάλλθλοι ωσ εξισ:
α) τθ Διεφκυνςθ Παρακολοφκθςθσ: υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι του κλάδου ΣΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ.
β) τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ: υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι του κλάδου ΣΕ Διοικθτικοφ
- Λογιςτικοφ.
Ωσ Προϊςτάμενοι Σμθμάτων και Αυτοτελϊν Σμθμάτων τοποκετοφνται υπάλλθλοι ωσ εξισ:
α) το Σμιμα Παρακολοφκθςθσ: υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι του κλάδου ΣΕ
Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ.
β) το Σμιμα Ρυκμιςτικοφ και Κανονιςτικοφ Πλαιςίου και Αδειϊν: υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ ι του κλάδου ΣΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ.
γ) το Σμιμα Ναυαγίων: υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι του Κλάδου ΠΕ Μθχανικϊν ι του
Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντοσ ι του κλάδου ΣΕ Μθχανικϊν.
δ) το Σμιμα Εποπτείασ των ιςτορικϊν τεκμθρίων και των Αρχείων των Λιμζνων: υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ
Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι του κλάδου ΣΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ ι του κλάδου ΣΕ Μθχανικϊν.
ε) τα Σμιματα Προχπολογιςμοφ και Οικονομικισ Πλθροφόρθςθσ, Μθτρϊου Δεςμεφςεων, Ελζγχου Δαπανϊν,
Πλθρωμϊν και Μιςκοδοςίασ και Προμθκειϊν: υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι του
κλάδου ΣΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ.
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ςτ) το Σμιμα Ενθμζρωςθσ, Εκπαίδευςθσ, Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ, υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ ι του κλάδου ΠΕ Πλθροφορικισ ι του κλάδου ΣΕ Πλθροφορικισ.
η) το Σμιμα Σεχνολογίασ - Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν: υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ Πλθροφορικισ ι του
κλάδου ΣΕ Πλθροφορικισ.
θ) το Αυτοτελζσ Σμιμα Γραμματείασ: υπάλλθλοσ του κλάδου ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων ι του κλάδου ΔΕ
Προςωπικοφ Η/Τ.
Από την ζναρξη λειτουργίασ τησ Δ.Α.Λ. και μζχρι να ολοκληρωθεί η διαδικαςία κρίςεων για κατάληψη θζςεων
ευθφνησ, ςφμφωνα με το ν. 3528/2007, η πλήρωςη των ανωτζρω θζςεων ευθφνησ επιτρζπεται να γίνει με τισ
αποςπάςεισ τησ παροφςασ πρόςκληςησ. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι για πλήρωςη ςυγκεκριμζνησ
θζςησ ευθφνησ υποχρεοφνται να το δηλϊςουν ςτην υποβαλλόμενη αίτηςη.
Σο χρονικό διάςτθμα υπθρεςίασ ςε κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ τθσ Δ.Α.Λ. λογίηεται ότι διανφκθκε,
αντίςτοιχα, με τθν ιδιότθτα του Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ.
Σο χρονικό διάςτθμα υπθρεςίασ ςε κζςθ Προϊςταμζνου Σμιματοσ τθσ Δ.Α.Λ. λογίηεται ότι διανφκθκε, αντίςτοιχα,
με τθν ιδιότθτα του Προϊςταμζνου Σμιματοσ.
Ι. Κατόπιν των ανωτζρω, οι ενδιαφερόμενοι που πλθροφν τισ προχποκζςεισ μποροφν:
ι) να αποςτείλουν ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου dal@yna.gov.gr ι
ιι) να ταχυδρομιςουν με απόδειξθ ςτο Γρ. Διοικθτι τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Δθμόςια Αρχι Λιμζνων Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1-Ε2, Σ.Κ. 185 10, Λιμζνασ Πειραιά) ζωσ και τθ Δευτζρα 4
επτεμβρίου 2017, τα εξισ δικαιολογθτικά:
1. Αίτθςθ προσ τθ Δθμόςια Αρχι Λιμζνων, από τθν οποία να προκφπτει θ κατθγορία/κλάδοσ ςτθν οποία
ενδιαφζρεται να αποςπαςκεί ο Τπάλλθλοσ (βλ. υνθμμζνο υπόδειγμα).
2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα.
3. Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα
είναι ακριβι.
4. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
5. Φωτοαντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και βεβαιϊςεισ από όπου να προκφπτουν τα κατά περίπτωςθ προςόντα.
6. Πρόςφατο Πιςτοποιθτικό Τπθρεςιακϊν Μεταβολϊν τθσ Τπθρεςίασ τουσ από το οποίο να προκφπτουν τα ζτθ
υπθρεςίασ, θ κατθγορία, ο κλάδοσ και ο βακμόσ, θ υπθρεςία ςε κζςεισ ευκφνθσ, είτε με κρίςθ, είτε με
αναπλιρωςθ, ότι δεν ζχουν οποιοδιποτε κϊλυμα απόςπαςθσ από γενικι ι ειδικι διάταξθ νόμου, κακϊσ και
τυχόν θκικζσ αμοιβζσ και ςτοιχεία τθσ πεικαρχικισ τουσ κατάςταςθσ.
τθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ ο φάκελοσ κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ “Αίτθςθ απόςπαςθσ ςτθ
Δθμόςια Αρχι Λιμζνων ”. Σο εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται από τθν θμερομθνία ςφραγίδασ του
ταχυδρομείου επί του φακζλου, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του
υποψθφίου.
Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ κοινοποιείται ταυτόχρονα και ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτθν
οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Η εν λόγω κοινοποίθςθ κα πρζπει να προκφπτει από τθν αίτθςθ του/τθσ
υπαλλιλου.
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Οι υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ αποςτζλλεται θ παροφςα πρόςκλθςθ παρακαλοφνται να τθν κοινοποιιςουν ςτουσ
υπαλλιλουσ τουσ κακϊσ και ςτουσ εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ.
Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, παρακαλείται επιπρόςκετα, για τθν ανάρτθςι τθσ ςτον διαδικτυακό
του τόπο.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο τθλζφωνο 213 137 1638 και
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dal@yna.gov.gr
Για το .Δ. Δ.Α.Λ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΛ
Δθμοςκζνθσ Π. Μπακόπουλοσ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ:
1. Όλα τα Τπουργεία – Δ/νςεισ Διοικθτικοφ (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί άμεςα θ παροφςα ςτα νομικά
πρόςωπα που εποπτεφουν).
2. Όλεσ οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και Περιφζρειεσ – Δ/νςεισ Διοικθτικοφ (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί
άμεςα θ παροφςα ςτουσ ΟΣΑ Αϋ βακμοφ και τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, κακϊσ και ςτισ
λοιπζσ Τπθρεςίεσ και τα Νομικά Πρόςωπα που εποπτεφουν).
3. Όλεσ οι Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ.
4. Όλεσ οι Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ.
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ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΗ
Σου/τθσ.................................................................
υπαλλιλου του φορζα.........…..............................
Σαχ.ΔιεφκυνςθΤπθρεςίασ....……….........................
…………………………………………………………………………..
Σθλ.Τπθρεςίασ.......................................................
Δ/νςθ κατοικίασ…………………………………..............…
…………………………………………………………………………..
Σθλ: .................................................................…

ΠΡΟ: Δθμόςια Αρχι Λιμζνων
ΚΟΙΝ:
...................................................................
..............................................................................
..............................................................................
...............................................................………....................
.......................................
Παρακαλϊ όπωσ εξετάςετε τθν αίτθςι μου για
απόςπαςθ ςφμφωνα με τθν αρ. Πρωτ. ……….../2017
Ανακοίνωςθ – Πρόςκλθςθ, ςε κζςθ ................................

Ακινα, 2017
υνθμμζνα υποβάλλω τα κάτωκι δικαιολογθτικά:

Ο/Η Αιτϊν/οφςα

