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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 
(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 
 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 11 Μαΐου 2016 

 

        Αρ. Πρωτ.:    26660 

         

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  
 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.5225/16/ΓΠ/05-04-2016 ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(ΑΔΑ: ΩΓΗΦ469Β7Ξ-4ΧΓ).  

  

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση αναφορικά με μετατάξεις 

υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για ενημέρωσή σας.    

Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της 

υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Εγκύκλιοι”  

και  στην υποκατηγορία “ Μετατάξεις - Αποσπάσεις”.    

Συνημμένα: 

-Η ανωτέρω σχετική Ανακοίνωση  

 

 

 

 

Μ.Ε.Γ.Γ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Τσιάρα 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php


Πληροφορίες:       Βόλος,  05-04-2016 

Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: 2421074586)  

Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: 2421074404) 

Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ  

  Προς 

       1.Όπως ο πίνακας Αποδεκτών 

2. Υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Γεν Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού  

Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης  

Βασ. Σοφίας 15 

10674 Αθήνα. 

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 

υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». 

 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων για να καλύψει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, 

προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων, από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες 

υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού 

κεφαλαίου.  

Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι 

οι παρακάτω: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

1 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  1 (ΒΟΛΟΣ) 

2 ΤΕ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 

3 (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΜΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ) 

3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 15 (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΛΑΜΙΑ) 

 

4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

10 (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΛΑΜΙΑ) 

5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOΥ -

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
5 (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΛΑΜΙΑ) 

6 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) 

8 (ΒΟΛΟΣ) 
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7 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) 

6 (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΜΙΑ) 

8 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΜΙΑ) 

9 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΜΙΑ) 

10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 

ΨΥΚΤΙΚΩΝ 3 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 5 

 

18 (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΛΑΜΙΑ)  

 

  

 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
4 (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ,  ΛΑΜΙΑ) 

 YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  12 (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΛΑΜΙΑ) 

 

 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 

16 (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΛΑΜΙΑ) 

 ΣΥΝΟΛΟ 
112 

Οι μετατάξεις θα γίνουν σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά των 

θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α), 

όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3613/2007 (263Α), των 

άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ163Α), του άρθρου 68§1 του ν.4002/2011(180Α) 

όπως ισχύουν,  και του άρθρου 35§5 του ν.4024/2011(ΦΕΚ226Α), κατόπιν συνεκτίμησης 

των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της 

εμπειρίας  και εν γένει της προσωπικότητάς τους. Τα ανωτέρω προσόντα δύναται να 

διαπιστωθούν κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου το οποίο για σχηματισμό 

πληρέστερης εικόνας και εφόσον αποφασίσει ότι απαιτείται, δύναται να τους προσκαλέσει 

σε προσωπική συνέντευξη.  

Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί με τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων, 

εφόσον οι μετατασσόμενοι  υπάλληλοι μισθοδοτούνται ήδη άμεσα από τον κρατικό 

προϋπολογισμό ή προέρχονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που επιχορηγούνται 

για δαπάνες μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θ’ αποσταλεί στη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των 

ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με το 

άρθρο 68 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ180Α). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  

α) Μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων άλλων 

Δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή 

υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη. Επισημαίνεται ότι στο πεδίο 

εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν υπάλληλοι Περιφερειών και Ο.Τ.Α., οι 

δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 

Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς υπάλληλοι που δεν υπάγονται 

στον Υπαλληλικό κώδικα (ν.3528/2007 ΦΕΚ26Α). 

β) Οι υπάλληλοι κρατικών ΝΠΙΔ καθώς και υπάλληλοι ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι 

εισηγημένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του 

μετοχικού τους κεφαλαίου. 
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Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού 

στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή 

κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον 

Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της 

υπαλλήλου. 

Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να 

κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν, όπως 

αυτά ορίζονται στο Π.Δ.50/2001(ΦΕΚ39Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 

Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315Α), 44/2005 (ΦΕΚ115Α). 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν αίτηση 

από 10/4/2016 έως 31/5/2016 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Διεύθυνση Διοικητικού-

Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού Αργοναυτών και Φιλελλήνων 38221 Βόλος, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση μετάταξης, η οποία κοινοποιείται ταυτόχρονα από τον υποψήφιο στη Διεύθυνση 

Διοικητικού στην οποία υπάγεται ο ίδιος. 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 

για την πιστότητα του περιεχομένου του. 

3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών, πτυχίων ξένων γλωσσών, 

αποδεικτικών χειρισμού εφαρμογών Η/Υ, εφόσον υπάρχουν. Προκειμένου για 

ακαδημαϊκούς τίτλους  που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, προσκομίζεται και σχετική 

βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. 

4. Έλεγχος γνησιότητας πτυχίων 

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  

6. Βεβαίωση αποδοχών. 

7. Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο θα προκύπτει και ότι 

δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, 

καθώς και ότι ο υπάλληλος δε έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική 

διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο). 

8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί  

Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ263Α): 

Υπάλληλοι των κρατικών ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ, θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσθετα, κατά 

περίπτωση: 

Α. Οι υπάλληλοι των κρατικών ΝΠΙΔ, βεβαίωση του Νομικού Προσώπου ή αντίστοιχα της 

οικείας υπηρεσίας σχετικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει. 

Β. Οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει 

ότι δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του 

μετοχικού της κεφαλαίου, (σύμφωνα με τη ΔΙΠΙΔΔ/Β18.21/775/οικ.34663/21.12.2007 

εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.). 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 

απ΄ αυτούς πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 

δημόσια αρχή, έως 31/5/2016 είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη 

διεύθυνση, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθμ. πρωτ. 4555/16/ΓΠ/24-03-

2016 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» εντός της άνω οριζόμενης 

προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του 

ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά τη αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 

αίτηση του υποψηφίου. 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι 

δεσμευτική για την υπηρεσία. 
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Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την 

κοινοποιήσει σε όλους τους υπαλλήλους του & τους εποπτευόμενους απ’ αυτό φορείς. Η 

παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

προκειμένου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του www.ydmed.gov.gr και θα αναρτηθεί και 

στο δικτυακό τόπο του Π.Θ. www.uth.gr .  

 Ο Πρύτανης 

 Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

-Γραφείο Πρύτανη 

-Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών  

Υποθέσεων και Προσωπικού 

-Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 

-Διεύθυνση Διοικητικού 

-Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 

-Τμήμα Μισθοδοσίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ydmed.gov.gr/
http://www.uth.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(όπως αναρτήσουν την παρούσα πρόσκληση στο διαδικτυακό τους τόπο) 

2. Όλα τα Υπουργεία – Δ/νσεις Διοικητικού Προσωπικού  

(όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες τους και τους  

εποπτευόμενους φορείς) 

3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Δ/νσεις Διοικητικού 

(όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες τους, τις ΥΔΟΜ χωρικής τους 

αρμοδιότητας και τους εποπτευόμενους φορείς) 

4. Όλες τις Περιφέρειες της Επικράτειας 

(όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες τους και τους  

εποπτευόμενους φορείς) 

5. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ      ΠΡΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………… Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

ΟΝΟΜΑ……………………………………… Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ…………………………. Διεύθυνση Διοικητικού 

ΑΔΤ………………………………………….. Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ………………………. Αργοναυτών & Φιλελλήνων 

ΠΕΡΙΟΧΗ…………………………………… 38221, Βόλος 

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………………………. 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ……………………………… ΚΟΙΝ: (Φορέας που εποπτεύει την 

υπηρεσία του αιτούντος) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………  …………………………………………. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ………. 

………………………………………………… 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΗΣ: 

1η:………………………….. 

2η:…………………………  

Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και παρακαλώ, με βάση την 

με αρ. Ανακοίνωσή σας, όπως εξετάσετε 

την αίτησή μου για την πλήρωση της 

κατωτέρω θέσης με μετάταξη: 

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά: 

1…………………………………... 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4………………………………….. 

5………………………………….. 

6…………………………………..   Υπηρετώ ως υπάλληλος 

      Στ……………………………………………  

      Δ/νση………………………………………… 

      Τμήμα……………………………………….. 

      Βαθμός………………………………………. 

Σχέση εργασίας……………………………… 

Κατηγορία…………………………………… 

      Κλάδος-Ειδικότητα………………………….. 

      Δ/νση Εργασίας……………………………… 

      ΤΚ……………Περιοχή………………....... 

      Τηλ. Εργασίας……………………………….. 

      Fax εργασίας………………………………… 

Ο/Η ΑΙΤ…………………………… 

ΑΔΑ: ΩΓΗΦ469Β7Ξ-4ΧΓ
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