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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: 04 Ιουνίου 2018 

 

        Αρ. Πρωτ.:    30914 

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για αποσπάσεις υπαλλήλων  

στην Γενική Γραμματεία καταπολέμησης της Διαφθοράς, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.   

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.1211/22-05-2018 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: ΩΟ0Ψ465Θ6Λ-Ε5Ξ).  

  

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση αναφορικά με 

αποσπάσεις υπαλλήλων  στη Γενική Γραμματεία καταπολέμησης της Διαφθοράς, του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για ενημέρωσή σας.    

Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική πρόσκληση 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-Πρόσκληση 

 

 

 

 

Μ.Ε.Σ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Ροντίρη 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 
Ταχ. Δ/νση  :ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 
Τ.Κ.                  : 118 53 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.κέντρο    : 2131310400 

  
       
       
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προκειμένου να στελεχώσει 

τα προβλεπόμενα Γραφεία, επιθυμεί να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 6, 9, 17 και 17Α του ν. 

4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29) ως ισχύει σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του 

ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄224). 

 

Οι προς πλήρωση θέσεις, κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής: 

 

 Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

 Έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων 

 Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής 

 Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

 Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

 Τέσσερις  (4) θέσεις ένστολου προσωπικού 

 

Όσον αφορά στις ως άνω θέσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά 

περίπτωση προβλεπόμενα προσόντα. 

 

Ειδικότερα, για τις θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και της 

κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θα ληφθούν υπόψη: 

 Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε διοικητικές και οικονομικές 

υπηρεσίες καθώς και η εξειδίκευση σε διοικητικές διαδικασίες, σε θέματα 

προμηθειών και συμβάσεων. 

 Η προηγούμενη εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, κυρίως πρωτοκόλλου, 

και προσωπικού. 

 

 

Αθήνα, 22/5/2018 

Αριθ. Πρωτ.1211 

 

 

 

 

Προς:  Ως πίνακας 

αποδεκτών 
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 Η ικανότητα χρήσης Η/Υ κυρίως στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων 

και β)υπολογιστικών φύλλων 

 

Για τις θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, εκτός από τα 

προβλεπόμενα στο άρθ. 14 του Π.Δ 50/2001 θα ληφθούν υπόψη η προηγούμενη 

εργασιακή εμπειρία και οι γνώσεις στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση 

συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 

Για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, θα προτιμηθούν οι 

κάτοχοι πτυχίων Νομικής, Οικονομικών ή Διεθνών Σπουδών. Επίσης, θα εκτιμηθεί η 

ύπαρξη ελεγκτικής εμπειρίας ή εμπειρίας διαχείρισης καταγγελιών, τουλάχιστον 

δύο (2) ετών.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλλουν 

αίτηση απόσπασης, είτε με ταχυδρομική αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση 

της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, είτε ηλεκτρονικά, στην 

διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας gsecretatiat@gsac.gov.gr, μέχρι και την 

Παρασκευή 15/6/2018. Ο φάκελος, ή το ηλεκτρονικό μήνυμα, θα πρέπει να φέρει 

την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στη με αριθ. Πρωτ. 1211/2018 Ανακοίνωση-

Πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων». 

 

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου 

αναφέρονται και οι υπηρεσιακές μεταβολές του υπαλλήλου, φωτοαντίγραφο της 

Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή. 

 

Οι υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα πρόσκληση, παρακαλούνται να 

την κοινοποιήσουν στους υπαλλήλους τους καθώς και στους εποπτευόμενους 

φορείς τους. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

παρακαλείται για την ανάρτησης της παρούσας στο διαδικτυακό του τόπο.  

 

       

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

             ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Όλα τα Υπουργεία-Δ/νσεις Διοικητικού (με την παράκληση η παρούσα να 

κοινοποιηθεί στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν) 

2. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες-Δ/νσεις Διοικητικού 

(με την παράκληση η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ΟΤΑ α’ βαθμού και 

τις Περιφερειακές Ενότητες της αρμοδιότητάς τους, καθώς και στις λοιπές 

Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα, που εποπτεύουν) 

3. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές 

4. Όλες οι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΟ0Ψ465Θ6Λ-Ε5Ξ
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