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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: 23 Αυγούστου 2016 

 

        Αρ. Πρωτ.:    57408 

       

 

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 στην 

Περιφέρεια Κρήτης.  

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ. 151638/11-08-2016 ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης 

(ΑΔΑ:6Φ417ΛΚ-ΚΦΜ) 

  

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση αναφορικά με μετατάξεις 

υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης, 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


                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ταχ. ∆/νση: Πλατεία Ελευθερίας 
Ταχ. Κώδικας: 712 01 Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Μ. Παπαδάκη 
Τηλέφωνο: 2813 400 362 
Fax: 2810 342 587                
E-mail: marpap@crete.gov.gr 
 
 

 
 
Ηράκλειο 11 Αυγούστου  2016 
Αρ. πρωτ.: 151638 
                 
 
ΠΡΟΣ:  
∆/νσεις ∆ιοικητικού των Υπηρεσιών  
του Πίνακα Αποδεκτών  
(Με την παράκληση να κοινοποιηθεί 
άµεσα στους υπαλλήλους και στις 
εποπτευόµενες υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆.)  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης  
Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα  
(και ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή για 
ενηµέρωση της ιστοσελίδας του δικτυακού 
τόπου)  www.minadmin.gov.gr  

 
 
  

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µετάταξη υπαλλήλων   

στην  Περιφέρεια Κρήτης». 

 

1. Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη θέσεων µε µετάταξη 

υπαλλήλων, για τη στελέχωση της οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας της Περιφέρειας 

Κρήτης, καθώς και των οικονοµικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, 

Ρεθύµνης  και  Λασιθίου,  λόγω των αυξηµένων  υπηρεσιακών  αναγκών που προκύπτουν,  

εν όψει της εφαρµογής του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄) και της αριθµ. 2/16570/0026/13-5-

2016 (ΦΕΚ 1381/Β΄/17-5-2016) ΚΥΑ, περί ανάληψης αποκλειστικών αρµοδιοτήτων και 

ευθύνης µέσω της µεταφοράς από 1-1-2017 αρµοδιοτήτων των Υπηρεσιών ∆ηµοσιο-

νοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.). 

2. Οι µετατάξεις θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 246 του                      

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει, του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄) 

και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως ισχύει, σε κενή οργανική 

θέση, ή µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, ύστερα από γνώµη 

των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων.  

Πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης µετάταξης, θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του     

Ν. 4002/2011 απαιτούµενη έγκριση πλήρωσης των ζητούµενων θέσεων µε µετάταξη από 

την Επιτροπή, που  προβλέπεται  στο  άρθρο  2  παρ. 1  της αριθµ.  33/2006  Πράξης  του  
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Υπουργικού Συµβουλίου (ΠΥΣ), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 26 παρ. 4 του           

Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄), καθώς επίσης θα αναζητηθεί από τους φορείς προέλευσης, η 

προβλεπόµενη βεβαίωση περί ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών, του άρθρου 28 του  

Ν. 4305/2014.  

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Περιφέρεια Κρήτης µε µετάταξη υπαλλήλων είναι οι 

εξής: 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ / 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑ∆ΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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Πτυχιούχοι Οικονοµικής, ή 

∆ιοικητικής  κατεύθυνσης 

(κατά  προτίµηση µε 2ετή 

εµπειρία σε οικονοµικό 

αντικείµενο) 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

1  
Πτυχιούχοι Νοµικής 

κατεύθυνσης  

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
1 

Πτυχιούχοι Λογιστικής 

κατεύθυνσης (κατά 

προτίµηση µε 2ετή εµπειρία 

σε οικονοµικό αντικείµενο) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ             

(έδρα Ηράκλειο) 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
1 

Κατά προτίµηση µε 5ετή 

εµπειρία σε οικονοµικό 

αντικείµενο 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2 

Πτυχιούχοι Οικονοµικής, ή 

∆ιοικητικής  κατεύθυνσης 

(κατά  προτίµηση µε 2ετή 

εµπειρία σε οικονοµικό 

αντικείµενο)  

ή Νοµικής κατεύθυνσης 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
1 

Πτυχιούχοι Λογιστικής 

κατεύθυνσης (κατά 

προτίµηση µε 2ετή εµπειρία 

σε οικονοµικό αντικείµενο) 
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ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
1 

Πτυχιούχοι Οικονοµικής, ή 

∆ιοικητικής  κατεύθυνσης 

(κατά  προτίµηση µε 2ετή εµπει-

ρία σε οικονοµικό αντικείµενο)  

ή Νοµικής κατεύθυνσης 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
1 

Πτυχιούχοι Λογιστικής 

κατεύθυνσης (κατά 

προτίµηση µε 2ετή εµπειρία 

σε οικονοµικό αντικείµενο) 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
1 

Πτυχιούχοι Οικονοµικής, ή 

∆ιοικητικής  κατεύθυνσης 

(κατά  προτίµηση µε 2ετή 

εµπειρία σε οικονοµικό 

αντικείµενο) 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
1 

Πτυχιούχοι Νοµικής 

κατεύθυνσης  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
1 

Πτυχιούχοι Λογιστικής 

κατεύθυνσης (κατά 

προτίµηση µε 2ετή εµπειρία 

σε οικονοµικό αντικείµενο) 

Προσόντα υπαλλήλων  

Οι υποψήφιοι προς µετάταξη υπάλληλοι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης θα 

πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυµούν να µετα-

ταχθούν, όπως ορίζονται στο Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 

µε τα Π.∆. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α΄) και 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α΄).  

Σηµειώνεται ότι θα συνεκτιµηθούν πρόσθετα προσόντα όπως µεταπτυχιακοί τίτλοι 

σπουδών, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης και 

γνώση ξένων γλωσσών. 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που εµπίπτουν στις διατάξεις του 

άρθρου 246  του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι, µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία, από 12 Αυγούστου 2016 έως και 9 Σεπτεµβρίου 2016, να υποβάλλουν στην 

Περιφέρεια Κρήτης, ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα Προσωπικού (Ταχ. ∆/νση: Πλατ. 

Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 712 01, Ηράκλειο), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
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i. Αίτηση υποψηφιότητας σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα ανακοίνωση 

υπόδειγµα,  

ii. Βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, για την 

πιστότητα του περιεχοµένου,  

iii. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και µεταφρασµένα, όπου απαιτείται, πτυχίων, 

αποδεικτικών χειρισµού Η/Υ και όλων των πρόσθετων προσόντων που επικαλούνται. 

(Σηµείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρµοδίως αναγνωρισµένοι). 

iv. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας,  

v. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας προέλευσης. 

vi. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών της υπηρεσίας τους, από το οποίο να 

προκύπτουν:  

- η ηµεροµηνία διορισµού  - ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που 

υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιµέρους τµήµατα της υπηρεσίας τους, 

- η βαθµολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών  

- το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας  

- ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους πειθαρχική 

δίωξη  

και  

- ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυµα µετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόµου.  

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, καθηµερινά, εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες, είτε µε εξουσιοδοτούµενο από αυτούς / αυτές πρόσωπο  και εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε 

ταχυδροµικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση, µε την ένδειξη: 

«Αίτηση συµµετοχής στην αριθµ. πρωτ. 151638/11-8-2016 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για 

µετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης» εντός της ως άνω οριζόµενης προθεσµίας. 

Το εµπρόθεσµο  των αιτήσεων  κρίνεται από την  ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου 

επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του 

υποψηφίου.  

Η Υπηρεσία µας θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή όχι 

των αιτήσεών τους, µετά το πέρας της διαδικασίας. 

Οι υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση - πρόσκληση, 

παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους που ανήκουν στις 

ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους καθώς και στα Ν.Π.∆.∆. που εποπτεύουν. 
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Το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλείται για την ανάρτησή 

της παρούσας στον διαδικτυακό του τόπο.  

Η παρούσα ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης 

(http://www.crete.gov.gr/), αποτελεί πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν είναι 

δεσµευτική για την υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να απευθύνονται στη ∆/νση ∆ιοίκησης – Τµήµα Προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης, στα 

τηλέφωνα: 2813400364, - 362. 

 

                                                                                             Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

                                                                                        ΣΤΑΥΡΟΣ  ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

- Όλες τις ∆/νσεις της Περιφέρειας Κρήτης (έδρας) και Π.Ε. Ηρακλείου 

- ∆/νσεις ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε. Λασιθίου, Ρεθύµνης & Χανίων  

  (µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι υπηρεσίες των περιφερειακών τους ενοτήτων)  

- Τµήµα Σχεδιασµού και Υποστήριξης Συστηµάτων Φορέα 

  (για την ανάρτηση της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης)  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

- Γραφείο Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:  

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί στους εποπτευόµενους φορείς)  

1. Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις ∆ιοικητικού  

2. Όλες οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις - ∆/νσεις ∆ιοικητικού  

3. Όλες οι Περιφέρειες - ∆/νσεις ∆ιοικητικού 

4. Κ.Ε.∆.Ε., Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα 

(µε την παράκληση να αποσταλεί σε όλους της ∆ήµους της Χώρας) 
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Α Ι Τ Η Σ Η 

 
Όνοµα:..............................................................… 

Επώνυµο:............................................................. 

Όνοµα Πατρός:.....................................................  

Ταχ. ∆/νση Κατοικίας:........................................... 

………………………………………………............  

Τηλ. Επικοινωνίας:...............................................  

….......................................................................... 

E-mail: .................................................................  

………………………………………………............  

Φορέας Προέλευσης:...........................................  

………………………………………………............  

∆ιεύθυνση/Τµήµα: ...............................................  

………………………………………………............  

………………………………………………............  

Κατηγορία/Κλάδος:.............................................. 

............................................................................. 

Ταχ. ∆/νση Εργασίας: …………………………….  

………………………………………………………. 

Τηλ. Εργασίας: ……………………………………..  

Συνηµµένα δικαιολογητικά:  

1. .........................................................................  

2. .........................................................................  

3. .........................................................................  

4. ……………………………………………………. 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

(Φορέας Προέλευσης)  

 

 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Προσωπικού 

Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών για µετάταξη» 

 

                         

      Σας υποβάλλω φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολο-

γητικά, σύµφωνα µε την  αριθµ. 151638/11-8-2016 

ανακοίνωσή σας και παρακαλώ όπως εξετάσετε το 

αίτηµα µετάταξής µου από την Υπηρεσία που υπηρετώ 

σήµερα ……………………….…..………………………….  

………..……………………….............................................

..........................................................................................  

(Φορέας Προέλευσης),  

ως µόνιµος / Ι∆ΑΧ υπάλληλος σε θέση 

κατηγορίας……………………………………………………  

κλάδου/ειδικότητας…........................................................

..........................................................................................  

στ…..  ∆/νση…………………………………......................  

.......................................................................................... 

της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

  

Ηµεροµηνία, ………………… 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ 
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