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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: 24 Νοεμβρίου 2016 

 

        Αρ. Πρωτ.:    77358 

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη εκτάκτων 

υπηρεσιακών αναγκών των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας και 

Μεταναστευτικής Πολιτικής (∆ιευθύνσεις Ιθαγένειας, Μεταναστευτικής Πολιτικής και 

Κοινωνικής Ένταξης και του Τµήµατος Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας – 

Μετανάστευσης), µε απόσπαση υπαλλήλων.  

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.34616/01-11-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 73ΡΦ465ΦΘΕ-Ι14). 

  

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση αναφορικά με την απόσπαση 

υπαλλήλων στην Γενική ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής, 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 

κ.α.α. 

 

Σουλτάνα Τσελέντη 

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


                                                                                                                ΝΑ  ΣΤΑΛΕΙ  ΜΟΝΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ                                            
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                                     Αθήνα, 1 Νοεµβρίου 2016 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Αριθµ. Πρωτ. : 34616 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                    
ΤΜΗΜΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
FAX : 
e-mail : 
Ταχ. ∆/νση: 
Ταχ. Κώδικας: 

Π. Πολυζωγοπούλου 
2131364641 
2131364636                
p.polizogopoulou@ypes.gr                              
Σταδίου 27 
101 83  
 
 
 

Προς : Όπως πίνακας αποδεκτών 
 
Κοινοποίηση: 
Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης /Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου 
∆υναµικού/ Τµήµα Κινητικότητας 
Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 
Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα 
(Για ενηµέρωση του διαδικτυακού τόπου) 
 

        
  Θέµα:  Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη εκτάκτων 
υπηρεσιακών αναγκών των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής 
Πολιτικής (∆ιευθύνσεις Ιθαγένειας, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης και του 
Τµήµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας – Μετανάστευσης), µε απόσπαση υπαλλήλων.  
 
  
 Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Εσωτερικών) 
µε έδρα την Αθήνα, προτίθεται να καλύψει έκτακτες υπηρεσιακές του ανάγκες που αφορούν στη 
Γενική ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής / ∆ιευθύνσεις Ιθαγένειας, 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης και του Τµήµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Ιθαγένειας – Μετανάστευσης, µε απόσπαση υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωµένες 
∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, 
Οι εν λόγω ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται ως εξής: 
 
1. ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  :                                  Τρείς (3)  
 
2.ΤΕ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ       :                                    ∆ύο  (2) 
 
2. ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                              :                                    Τρεις (3) 
 
3. ∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ:      Τρεις (3 ),  
  
έχουν προκύψει ύστερα από τη σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και του Τµήµατος Πληροφοριακών  
 

                                                               
 
          

 

ΑΔΑ: 73ΡΦ465ΦΘΕ-Ι14



 
 
 
 
Συστηµάτων Ιθαγένειας – Μετανάστευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των  άρθρων 30 & 31 του Ν. 
4375/2016 (51/Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  
 
  ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν:  
Όλοι οι µόνιµοι/ες υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆., εφόσον έχουν 
συµπληρώσει τουλάχιστον διετή υπηρεσία από το διορισµό τους, καθώς και υπάλληλοι µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προερχόµενοι από τους ίδιους, ως άνω, φορείς του 
δηµοσίου.  
 Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 
(26/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠ∆∆», όπως ισχύει και του άρθρου 29 του Π.∆. 410/1998, όπως ισχύει. 
  
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι/ες υπάλληλοι, µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία, από 10.11.2016 έως και 30.11.2016,  να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά (µε 
συστηµένη επιστολή), στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης / Τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρώπινου 
∆υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Σταδίου 27, 10183 
Αθήνα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση απόσπασης, η οποία κοινοποιείται από τον υποψήφιο/την υποψήφια και στη 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού του φορέα προέλευσής του.  

2.  Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει επιβληθεί 
πειθαρχική ποινή, δεν εκκρεµεί σε βάρος του/της υπαλλήλου πειθαρχική δίωξη και δεν έχει 
οποιοδήποτε κώλυµα (π.χ. υποχρέωση παραµονής στην υπηρεσία για ορισµένο χρόνο). 

3. Βιογραφικό σηµείωµα. 
4. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού 

σηµειώµατος.  
5. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
6. Βεβαίωση αποδοχών. 

 
 Οι φορείς στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε 
όλους τους / τις υπαλλήλους τους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους καθώς και στα 
Ν.Π.∆.∆. που εποπτεύουν. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται για την ανάρτησή της 
παρούσας πρόσκλησης στο δικτυακό του τόπο. 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ 
 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 73ΡΦ465ΦΘΕ-Ι14



 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών 
3. Γραφείο Υφυπουργού 
4. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων 
5. Γενικές ∆ιευθύνσεις  
6. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
7. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
(για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ∆Α) 

 

 
 
 
 
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
 
 1. Όλα τα Υπουργεία / Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες,  

∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού – Προσωπικού καθώς και Αυτοτελείς Γραµµατείες  

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις 

εποπτευόµενες Υπηρεσίες αρµοδιότητας τους) 

2. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 

3.  Όλες τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας  

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί στις Υπηρεσίες αρµοδιότητας τους) 
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