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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ταχ. Δ/νση : Δουκός Μποφώρ 7
Ταχ. Κώδικας : 71202 Ηράκλειο
Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης

Ημερομηνία 18-2-2011
Α.Π.: 518

Τηλέφωνο : 2813 - 404513
Fax
: 2810 - 335040
Email : georandr@mou.gr
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης μέσω μετακινήσεων ή αποσπάσεων
υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄/14-11-2000) «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2.
Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.3840/ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-3-2010)
3.
Την με αριθ. πρωτ. 41549/Γ’ ΚΠΣ/2847 ΚΥΑ/08-12-2000 (ΦΕΚ1501/Β) Κ.Υ.Α.
Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Κρήτης, με σκοπό την αναδιάρθρωση της
Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007», με την οποία συστάθηκε Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.
Την με αριθμ. 12453/ΕΥΘΥ 218/22-3-2010 (ΦΕΚ 348/τ.Β’/30-03-2010) Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που αποσπάται ή μετακινείται στην Ενδιάμεση
Διαχειριστικά Αρχή της Περιφέρεια Κρήτης, κατάργηση της υπ’ αριθμ. 43134/Γ΄ΚΠΣ 293/1912-2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρύσσουμε την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (εκ
των οποίων 2 τουλάχιστον Πολιτικών Μηχανικών), της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
Περιφέρειας Κρήτης με επιλογή, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 7 παρ. 2α του
Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α
του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) και τις διατάξεις του
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-3-2010) και ισχύει.

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του
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Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, όπως Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες
και αρχές, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ., Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις
οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
3. Οι υποψήφιοι για τη στελέχωση πρέπει να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της
με αριθμ. αριθμ. 12453/ΕΥΘΥ 218/22-3-2010 (ΦΕΚ 348/τ.Β’/30-03-2010) Απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που αποσπάται ή μετακινείται στην Ενδιάμεση
Διαχειριστικά Αρχή της Περιφέρεια Κρήτης, κατάργηση της υπ’ αριθμ. 43134/Γ΄ΚΠΣ 293/1912-2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας»,
4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
1. αίτηση υποψηφιότητας
2. τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα με τα αντίστοιχα επικυρωμένα
δικαιολογητικά (έγγραφα και βεβαιώσεις)
3. βεβαίωση / πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνονται
τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή πειθαρχικές διαδικασίες σε
εκκρεμότητα. Το Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών των μονίμων υπαλλήλων
των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία προέλευσης του/της υπαλλήλου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2007(ΦΕΚ1171/τ.Β΄/11-07-2007)
Κ.Υ.Α
’’Υποχρεωτική
αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για την έκδοση
διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και
β΄βαθμού’’.
Οι υπάλληλοι των Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ.. και Δ.Ε.Κ.Ο. θα προσκομίσουν πιστοποιητικό
υπηρεσιακών μεταβολών μαζί με βεβαίωση από την υπηρεσία τους με την οποία θα
βεβαιώνεται ότι το νομικό πρόσωπο στο οποίο απασχολούνται δεν είναι εισηγμένο στο
Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού του κεφαλαίου
(εγκύκλιος ΔΙ.Π.ΙΔ.Δ/ Β.18.21/ 775/οικ.34663/ 21-12-2007 του Υπουργείου
Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
5.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
Κρήτης μέχρι την Τετάρτη 30/3/2011 στη διεύθυνση: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος Ηράκλειο ΤΚ 71202
6.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρο 7
παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) και τις διατάξεις
του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-3-2010) και ισχύει.
7
Όσοι επιλεγούν θα τοποθετηθούν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με
μετακίνηση ή απόσπαση για (4) έτη. Η απόφαση για τη μετακίνηση ή την απόσπαση μπορεί
να παραταθεί μία ή και περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, κατά παρέκκλιση
των κείμενων διατάξεων.
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα δίνονται από τη Γραμματεία της
Υπηρεσίας τηλ. 2813404500 και 2813404513 καθημερινά από 09.00 έως 15.00.
Η παρούσα προκήρυξη, με συνημμένη την αίτηση και το Τυποποιημένο Υπόδειγμα του
Βιογραφικού Σημειώματος, καθώς και την με αριθμ. 12453/ΕΥΘΥ 218/22-3-2010 (ΦΕΚ
348/τ.Β’/30-03-2010)Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που
αποσπάται ή μετακινείται στην Ενδιάμεση Διαχειριστικά Αρχή της Περιφέρεια Κρήτης,
κατάργηση της υπ’ αριθμ. 43134/Γ΄ΚΠΣ 293/19-12-2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000)
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απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας» έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
http://www.pepkritis.gr.
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους υπάλληλους των
υπηρεσιών ευθύνης σας.
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Καρούντζος Αθανάσιος

Πίνακας Αποδεκτών
1. Όλα τα Υπουργεία
• Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού
2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων και Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες
• Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
• Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας/Διευθύνσεις Διοίκησης
4.Όλες τις Περιφέρειες
• Γραφεία κ. Περιφερειαρχών
• Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας/ Διευθύνσεις Διοίκησης
5. Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ Περιφέρειας Κρήτης
6. Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Προϊσταμένης ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης
2. Προϊσταμένους Μονάδων της ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης

