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Ως Πίνακας Αποδεκτών 

                                 
 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση  της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥ∆ΕΠΘ) προκειµένου να 

συµπληρώσει τη στελέχωσή της σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες θέσεις εργασίας της, 

ενδιαφέρεται να προβεί σε µετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων µε µόνιµη σχέση εργασίας ή 

αορίστου χρόνου, από το ∆ηµόσιο Τοµέα ή από Φορείς του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα 

συµπεριλαµβανόµενης της Μ.Ο.∆. Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 

(ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του 

Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), το Νόµο 4128/2013 (ΦΕΚ 51/ Α΄/28.2.2013)  άρθρο 

πρώτο και ισχύει.  

 

Η  παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται στα πλαίσια:  

 

1. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020»  

2. Του  Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013»  

3. Της Υπουργικής Απόφασης 32675/ΕΥΘΥ 331/23.03.2015 (ΦΕΚ 713/Β/24.4.2015) 

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθµ. 41545/ 

Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».  

4. Της Υ.Α. αριθµ. 43162/ΚΠΣ 295/19.12.2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000) όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 28490/ΕΥΣ 2139/23.06.2008 µε θέµα: «Τροποποίηση της 

υπ’ αριθµ. 43162/ΚΠΣ 295/19.12.2000 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µε 

τίτλο «Καθορισµός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που 

µετακινείται ή αποσπάται, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2α του ν. 2860/2000, στην 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος Θεσσαλίας κατά κατηγορία» 

(ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000)» (ΦΕΚ 1281/Β/2-7-2008). 

5. Των αρµοδιοτήτων και έργου της Υπηρεσίας και της υφιστάµενης στελέχωσής της. 
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Οι προς πλήρωση θέσεις, είναι συνολικά 4 Π.Ε. και 2 Τ.Ε. και κατανέµονται ως ακολούθως : 

• ∆ύο (2) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικών. Εµπειρία σε θέµατα ∆ηµοσίων Έργων ή και 

διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων είναι απαιτητή.    

• Μία (1) θέση Π.Ε. Οικονοµολόγων - Οικονοµικών Επιστηµών. Εµπειρία σε θέµατα 

Ιδιωτικών Επενδύσεων ή και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων είναι απαιτητή.     

• Μία (1) θέση Π.Ε. Γεωτεχνικών - Γεωπόνων. Εµπειρία σε θέµατα ∆ηµοσίων Έργων ή 

Ιδιωτικών Επενδύσεων ή και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων είναι απαιτητή.    

 

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις Π.Ε. Οικονοµολόγων - Οικονοµικών Επιστηµών και 

Γεωτεχνικών - Γεωπόνων που διατίθενται ως ανωτέρω, είναι δυνατή εσωτερική ανακατανοµή 

των θέσεων Π.Ε. στις 3 κατηγορίες Π.Ε. που προσκαλούνται. 

 

• Μία (1) θέση κατηγορίας Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού. Εµπειρία σε θέµατα ∆ιοίκησης, 

Οικονοµικής διαχείρισης ή και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων είναι απαιτητή. 

• Μία (1) θέση κατηγορίας Τ.Ε. Μηχανικών ή Γεωτεχνικών – Γεωπόνων. Εµπειρία σε 

θέµατα ∆ηµοσίων Έργων ή Ιδιωτικών Επενδύσεων ή και διαχείρισης 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων είναι απαιτητή.    

 

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις Τ.Ε. που συνολικά διατίθενται µε την κατανοµή στις 

ειδικότητες ως ανωτέρω, είναι δυνατή η εσωτερική ανακατανοµή τους. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην υπ’ 

αριθ. Υ.Α. 43162/ΚΠΣ 295/19.12.2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε 

µε την Υ.Α. 28490/ΕΥΣ 2139/23.06.2008 (ΦΕΚ 1281/Β/2-7-2008), ενώ είναι επιθυµητό να 

διαθέτουν σχετική εµπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης κοινοτικών 

πόρων.  

 

Η στελέχωση της ΕΥ∆ΕΠΘ θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 

του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) και τις διατάξεις της 

παραγράφου 8β του άρθρου 10 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-03-2010) και ισχύει. Η 

αξιολόγηση του υποψηφίου από την Υπηρεσία, για προώθηση σε επόµενο στάδιο, γίνεται σε 

δύο στάδια : το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει την εξέταση του φακέλου του υποψηφίου και το 

δεύτερο στάδιο τη συνέντευξη αυτού από Επιτροπή που θα συσταθεί µε απόφαση του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.  

 

Η µετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού γίνεται για πέντε (5) έτη µε δυνατότητα παράτασης 

µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

38 του Ν. 4314/2014. Ο ίδιος Νόµος περιλαµβάνει θέµατα που αφορούν το προσωπικό των 

Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ (βλ. και ΕΥ∆ΕΠΘ). Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε την εν ισχύ 

νοµοθεσία, η µισθοδοσία των υπαλλήλων που θα µετακινηθούν ή αποσπαστούν στην 

ΕΥ∆ΕΠΘ, βαρύνει τον φορέα προέλευσής τους. 

 

Η έδρα της Υπηρεσίας είναι η Λάρισα.  
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Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα 

περιλαµβάνει: 

1. αίτηση υποψηφιότητας (συνηµµένο υπόδειγµα),  

2. αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (συνηµµένο τυποποιηµένο υπόδειγµα), 

3. Έκθεση τεκµηρίωσης του λόγου απόσπασης ή µετακίνησης στην ΕΥ∆ΕΠΘ - µέγιστο 1 

σελίδα (συνηµµένο υπόδειγµα)  

 

Η Αίτηση µε τα συνηµµένα της κατατίθενται στην ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις ηλεκτρονικές δ/νσεις thessalia@mou.gr και 

vgalanis@mou.gr ή έντυπα (ιδιοχείρως ή µε ταχυµεταφορά µε ευθύνη ενδιαφεροµένου) στη 

∆ιεύθυνση της Υπηρεσίας: Σωκράτους 111, ΤΚ 41336, Λάρισα, µε την ένδειξη «Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας», έως την 

καταληκτική ηµεροµηνία που είναι η 25η Αυγούστου 2015.  

 

Για σχετικές διευκρινήσεις µπορείτε να απευθύνεστε στον Προϊστάµενο Μονάδας Γ΄: 

Οργάνωσης - Υποστήριξης, κ. Βασίλειο Γαλάνη στο τηλέφωνο 2413505103 / 100, κατά τις 

ώρες 9:30-16:30.  

 

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά υποδείγµατα, η σχετικές Κ.Υ.Α. και Υ.Α. και λοιπές 

σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας µας 

http://www.thessalia-espa.gr  

 

Παρακαλούµε για την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης στις Υπηρεσίες ευθύνης σας 

και στους υπαλλήλους των.  

 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

                                                                                    ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Συνηµµένα : 

1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- υπόδειγµα 

2. βιογραφικό σηµείωµα – υπόδειγµα 

3. Υπόδειγµα Έκθεσης Τεκµηρίωσης  

 

Εσωτ.∆ιανοµή : 

Μονάδες Α, Β1, Β2 , Γ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ : 

 

1. Περιφέρεια Θεσσαλίας : 

- Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. 

- Γενικοί ∆ιευθυντές 

ΑΔΑ: Ω17Ι7ΛΡ-94Γ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

4/3 

- ∆ιευθύνσεις Περιφέρειας 

- Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης 

2. Όλα τα Υπουργεία / Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες (για διαβίβαση στις Υπηρεσίες 

αρµοδιότητας τους) 

3. Όλες οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας (για διαβίβαση στις Υπηρεσίες αρµοδιότητας 

τους) 

4. Όλες οι Περιφέρειες της χώρας (για διαβίβαση στις Υπηρεσίες αρµοδιότητας τους) 

5. Όλοι οι ∆ήµοι της χώρας (δια της Κ.Ε.∆.) 

6. ΕΝ.ΠΕ.  

7. Ε.∆.Ε.Υ.Α. (για διαβίβαση σε όλες τις ∆ΕΥΑ) 

8. Π.Ε.∆. Θεσσαλίας και ∆ήµοι Θεσσαλίας 

9. Όλες οι Ε.Υ. της χώρας 

10. Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης ΑΕ  (και ηλεκτρονικά σε όλα τα στελέχη) 
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