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Ημερομθνία  18-2-2011 

 

Α.Π.: 518 

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για τη τελζχωςη τησ Ενδιάμεςησ 

Διαχειριςτικήσ Αρχήσ Περιφζρειασ Κρήτησ μζςω μετακινήςεων ή αποςπάςεων 

υπαλλήλων από το Δημόςιο Σομζα ή Φορείσ του Ευρφτερου Δημόςιου Σομζα 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1.  Το Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/τ.Αϋ/14-11-2000) «Διαχείριςθ, Παρακολοφκθςθ και Ζλεγχοσ 
του Κοινοτικοφ Πλαιςίου Στιριξθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

2. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Αϋ/3-12-2007) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει (Ν.3840/ΦΕΚ 53/τ.Αϋ/31-3-2010)  
3. Τθν με αρικ. πρωτ. 41549/Γ’ ΚΠΣ/2847 ΚΥΑ/08-12-2000 (ΦΕΚ1501/Β) Κ.Υ.Α. 
Σφςταςθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ ςτθν Περιφζρεια Κριτθσ, με ςκοπό τθν αναδιάρκρωςθ τθσ 
Υπθρεςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Ν.3614/2007», με τθν οποία ςυςτάκθκε Ενδιάμεςθ 
Διαχειριςτικι Αρχι Περιφζρειασ Κριτθσ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
4. Τθν με αρικμ. 12453/ΕΥΘΥ 218/22-3-2010 (ΦΕΚ 348/τ.Β’/30-03-2010) Απόφαςθ του 
Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ «Κακοριςμόσ των τυπικϊν και 
ουςιαςτικϊν προςόντων του προςωπικοφ που αποςπάται ι μετακινείται ςτθν Ενδιάμεςθ 
Διαχειριςτικά Αρχι τθσ Περιφζρεια Κριτθσ, κατάργθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 43134/ΓϋΚΠΣ 293/19-
12-2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000) απόφαςθσ του Υπουργοφ Εκνικισ Οικονομίασ,  
 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

1. Προκθρφςςουμε τθν πλιρωςθ τεςςάρων (4) θζςεων τησ κατηγορίασ ΠΕ Μηχανικϊν (εκ 
των οποίων 2 τουλάχιςτον Πολιτικϊν Μηχανικϊν), τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ 
Περιφζρειασ Κριτθσ με επιλογι, βάςει τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 7 παρ. 2α του 
Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1α 
του άρκρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) και τισ διατάξεισ του 
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Αϋ/31-3-2010) και ιςχφει. 
 
 

2. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλλθλοι και οι υπάλλθλοι με 
ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ Δικαίου αορίςτου χρόνου που υπθρετοφν ςε φορείσ του 
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Δθμόςιου ι του ευρφτερου Δθμόςιου τομζα, όπωσ Υπουργεία ι άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 
και αρχζσ, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ., Δ.Ε.Κ.Ο. μθ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο και ςτισ 
οποίεσ το Δθμόςιο κατζχει τθν πλειοψθφία του μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου.  

3. Οι υποψιφιοι για τθ ςτελζχωςθ πρζπει να πλθροφν τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα τθσ 
με αρικμ. αρικμ. 12453/ΕΥΘΥ 218/22-3-2010 (ΦΕΚ 348/τ.Β’/30-03-2010) Απόφαςθσ του 
Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ «Κακοριςμόσ των τυπικϊν και 
ουςιαςτικϊν προςόντων του προςωπικοφ που αποςπάται ι μετακινείται ςτθν Ενδιάμεςθ 
Διαχειριςτικά Αρχι τθσ Περιφζρεια Κριτθσ, κατάργθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 43134/ΓϋΚΠΣ 293/19-
12-2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000) απόφαςθσ του Υπουργοφ Εκνικισ Οικονομίασ»,  

4. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν:  
1. αίτηςη υποψηφιότητασ  
2. τυποποιημζνο βιογραφικό ςημείωμα με τα αντίςτοιχα επικυρωμζνα 

δικαιολογητικά (ζγγραφα και βεβαιϊςεισ)  
3. βεβαίωςη / πιςτοποιητικό υπηρεςιακϊν μεταβολϊν ςτο οποίο να φαίνονται 

τυχόν επιβληθείςεσ πειθαρχικζσ ποινζσ ή πειθαρχικζσ διαδικαςίεσ ςε 
εκκρεμότητα. Το Πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν των μονίμων υπαλλιλων 
των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν και των Ν.Π.Δ.Δ., κα αναηθτθκεί αυτεπάγγελτα από τθν 
υπθρεςία προζλευςθσ του/τθσ υπαλλιλου, ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2007(ΦΕΚ1171/τ.Βϋ/11-07-2007) Κ.Υ.Α ’’Υποχρεωτικι 
αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ πιςτοποιθτικϊν που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ 
διοικθτικϊν πράξεων και αφοροφν μονίμουσ υπαλλιλουσ και υπαλλιλουσ 
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των δθμοςίων υπθρεςιϊν, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ αϋ και 
βϋβακμοφ’’. 

Οι υπάλλθλοι των Κρατικϊν Ν.Π.Ι.Δ.. και Δ.Ε.Κ.Ο. κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικό 
υπθρεςιακϊν μεταβολϊν μαηί με βεβαίωςθ από τθν υπθρεςία τουσ με τθν οποία κα 
βεβαιϊνεται ότι το νομικό πρόςωπο ςτο οποίο απαςχολοφνται δεν είναι ειςθγμζνο ςτο 
Χρθματιςτιριο και ότι το Δθμόςιο κατζχει τθν πλειοψθφία του μετοχικοφ του κεφαλαίου 
(εγκφκλιοσ ΔΙ.Π.ΙΔ.Δ/ Β.18.21/ 775/οικ.34663/ 21-12-2007 του Υπουργείου 
Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ).  

5. Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ μαηί με το τυποποιθμζνο βιογραφικό ςθμείωμα και τα 
αντίςτοιχα δικαιολογθτικά υποβάλλεται ςτθν Ενδιάμεςθ Διαχειριςτικι Αρχι Περιφζρειασ 
Κριτθσ μζχρι τθν Τετάρτθ 30/3/2011 ςτθ διεφκυνςθ: Ενδιάμεςθ Διαχειριςτικι Αρχι 
Περιφζρειασ Κριτθσ, Δουκόσ Μποφϊρ 7, 2οσ όροφοσ  Ηράκλειο ΤΚ 71202 

6. Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του άρκρο 7 
παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ 
τθσ παρ. 1α του άρκρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) και τισ διατάξεισ 
του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Αϋ/31-3-2010) και ιςχφει.  

7  Όςοι επιλεγοφν κα τοποκετθκοφν ςτθν Ενδιάμεςθ Διαχειριςτικι Αρχι με 
μετακίνθςθ ι απόςπαςθ για (4) ζτθ. Η απόφαςθ για τθ μετακίνθςθ ι τθν απόςπαςθ μπορεί 
να παρατακεί μία ι και περιςςότερεσ φορζσ για ίςο χρονικό διάςτθμα, κατά παρζκκλιςθ 
των κείμενων διατάξεων.  

Πλθροφορίεσ – διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν παροφςα δίνονται από τθ Γραμματεία τθσ 
Υπθρεςίασ τθλ. 2813404500 και 2813404513 κακθμερινά από 09.00 ζωσ 15.00.  

Η παροφςα προκιρυξθ, με ςυνθμμζνθ τθν αίτθςθ και το Τυποποιθμζνο Υπόδειγμα του 
Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ, κακϊσ και τθν με αρικμ. 12453/ΕΥΘΥ 218/22-3-2010 (ΦΕΚ 
348/τ.Β’/30-03-2010)Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 
Ναυτιλίασ «Κακοριςμόσ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων του προςωπικοφ που 
αποςπάται ι μετακινείται ςτθν Ενδιάμεςθ Διαχειριςτικά Αρχι τθσ Περιφζρεια Κριτθσ, 
κατάργθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 43134/ΓϋΚΠΣ 293/19-12-2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000) 
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απόφαςθσ του Υπουργοφ Εκνικισ Οικονομίασ» ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα 
http://www.pepkritis.gr.  

Παρακαλοφμε για τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ ςε όλουσ τουσ υπάλλθλουσ των 
υπθρεςιϊν ευκφνθσ ςασ.  

Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ 

 

 

Καροφντηοσ Ακανάςιοσ 

 

 
Πίνακασ Αποδεκτϊν  
1. Όλα τα Υπουργεία  

• Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ - Προςωπικοφ  
2. Όλεσ τισ Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ Υπουργείων και Αυτοτελείσ Γενικζσ Γραμματείεσ  

• Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ - Προςωπικοφ  
3. Όλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ  

• Γενικζσ Διευκφνςεισ Εςωτερικισ Λειτουργίασ/Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ  
4.Όλεσ τισ Περιφζρειεσ  

• Γραφεία κ. Περιφερειαρχϊν  
• Γενικζσ Διευκφνςεισ Εςωτερικισ Λειτουργίασ/ Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ  

5. Πρωτοβάκμιουσ ΟΤΑ Περιφζρειασ Κριτθσ 
6. Μ.Ο.Δ. Α.Ε.  
 
Εςωτερική Διανομή  
1. Γραφείο Προϊςταμζνθσ ΕΔΑ Περιφζρειασ Κριτθσ  
2. Προϊςταμζνουσ Μονάδων τθσ ΕΔΑ Περιφζρειασ Κριτθσ  
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