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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Υ.∆. Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ.), προκειµένου να συµπληρώσει τη στελέχωσή της και 

να ανταποκριθεί αποτελεσµατικότερα στο έργο της, προτίθεται να προβεί στην 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 τις διατάξεις του άρθρου 18 

παρ. 1α του Ν. 3614 / 2007 (ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03.12.2007), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 

Ν. 3840 / 2010 (ΦΕΚ 53 / τ. Α’ / 31.03.2010), του άρθρου 1 παρ. 6 εδ. α του Ν. 4128 / 2013, την 

αριθ. 15154 / ΕΥΘΥ 271 / 08.04.2013 ερµηνευτική εγκύκλιο αυτού, καθώς και τα άρθρα 34 έως και 39 

του Ν. 4314 / 2014 (ΦΕΚ 265 / τ. Α’  / 23.12.2014) ως ισχύουν, 

Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει: 

1. Το Ν. 2860 / 2000 (ΦΕΚ 251 / τ. Α’ / 14.11.2000) «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Το Ν. 3614 / 2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03.12.2007) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

3. Την ΚΥΑ 15624 / ΕΥΣ 1893 / 08.04.2008, (ΦΕΚ 604 / τ. Β’ / 08.04.2008) µε την οποία 

τροποποιείται η υπ’ αριθµ. 332 / Γ’ ΚΠΣ 305 / 05.01.2001 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 109 / τ. Β’ / 15.02.2001) µε 

θέµα: «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης» και η Κ.Υ.Α. αριθ. 331 / 

Γ’ ΚΠΣ 306 / 05.01.2001 (ΦΕΚ 109 / τ. Β’ / 15.02.2001) µε θέµα: «∆ιαδικασία Αξιολόγησης για το 

προσωπικό του αρ. 7 παρ. 2α του Ν. 2860 / 2000 και η Κ.Υ.Α. αριθµ. 333 / Γ’ ΚΠΣ 307 / 05.01.2001 

«Ορισµός µελών Επιτροπής Αξιολόγησης», 
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4. Το Ν. 3840 / 2010 (ΦΕΚ 53 / τ. Α’ / 31.03.2010), και του άρθρου 1 παρ. 6 εδ. α του Ν. 4128 / 

2013, όπως επίσης την αριθ. 15154 / ΕΥΘΥ 271 / 08.04.2013 ερµηνευτική εγκύκλιο αυτού, 

5. Το άρθρο 186 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / τ. Α’ / 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

6. Την αριθ. 12540 / ΕΥΘΥ 315 / 22.03.2010 (ΦΕΚ 348 / τ. Β’ / 30.03.2010) Υ.Α. «Καθορισµός των 

απαιτούµενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που αποσπάται ή µετακινείται 

στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης – κατάργηση 

της υπ’ αριθµ. πρωτ. 43133/Κ.Π.Σ. 291/19.12.2000 (ΦΕΚ 1591/Β΄/29.12.2000) απόφασης του 

Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας», 

7. Το Ν. 3861 / 08.07.2010 (ΦΕΚ 112 / τ. Α’ / 13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

8. Τις αριθ. 17/2014 και 22/2014 αποφάσεις του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης για την… 

ανάδειξη περιφερειακών αρχών ….και την ανακήρυξη ….του Περιφερειάρχη….για την Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

9. Τα άρθρα 34 έως και 39 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», ως ισχύουν, 

10. Την αριθ. 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) περί «Αναδιάρθρωσης της 

Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύµφωνα µε 

το άρθρο 7 του N. 4314/2014 και αντικατάστασης της αριθµ. 41543/278 /Γ΄ΚΠΣ / ΚΥΑ/8.12.2000 

(ΦΕΚ 1501/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 

11. Το στελεχιακό δυναµικό της Υπηρεσίας και το εν ισχύ οργανόγραµµά της. 

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι τέσσερεις (4)  και κατανέµονται ως ακολούθως: 

♦ Μία (1) θέση της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών. Εµπειρία σε θέµατα ∆ηµοσίων Έργων ή και 

διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων είναι απαιτητή. 

♦ Μία (1) θέση της κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων ή ∆ασολόγων). Εµπειρία σε θέµατα 

Ιδιωτικών Επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης, δράσεις τύπου Leader, κ.λ.π.) ή και διαχείρισης 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων ή ∆ηµοσίων Έργων είναι απαιτητή. 

♦ Μία (1) θέση της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων. Εµπειρία σε 

θέµατα ∆ηµοσίων Έργων ή Ιδιωτικών Επενδύσεων ή και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων 

είναι απαιτητή. 

ΑΔΑ: ΩΘΗΚ7ΛΒ-ΝΞΙ



 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΤΠΑ  

 

3 

♦ Μία (1) θέση της κατηγορίας ∆Ε. Εµπειρία σε θέµατα γραµµατειακής υποστήριξης είναι απαιτητή.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της αριθ. 12540 / ΕΥΘΥ 315 / 

22.03.2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 348 / τ. Β’ / 30.03.2010) «Καθορισµός των απαιτούµενων τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που αποσπάται ή µετακινείται στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 

Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης – κατάργηση της υπ’ αριθµ. πρωτ. 

43133/Κ.Π.Σ. 291/19.12.2000 (ΦΕΚ 1591/Β΄/29.12.2000) απόφασης του Υπουργού Εθνικής 

Οικονοµίας». 

Για τη στελέχωση της Ε.Υ.∆. Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ. θα εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

7 παρ. 2α του Ν. 2860 / 2000 (ΦΕΚ 251 / τ. Α’ / 14.11.2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 

του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν.3614 / 2007 (ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03.12.2007), του Ν. 3840 / 2010 (ΦΕΚ 

53 / τ. Α’ / 31.03.2010), του άρθρου 1 παρ. 6 εδ. α του Ν. 4128 / 2013, την αριθ. 15154 / ΕΥΘΥ 271 / 

08.04.2013 ερµηνευτική εγκύκλιο αυτού, καθώς και τα άρθρα 34 έως και 39 του Ν. 4314 / 2014 (ΦΕΚ 

265 / τ. Α’  / 23.12.2014) ως ισχύουν. 

Η µετακίνηση ή απόσπαση του 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. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η µισθοδοσία των υπαλλήλων 

που θα αποσπαστούν ή θα µετακινηθούν στην  Ε.Υ.∆.Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ.  βαρύνει το φορέα προέλευσής 

τους. 

Η έδρα της Ε.Υ.∆.Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ.  είναι η Κοµοτηνή. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηροδότου 28, κτίριο Β΄ 5ος όροφος, 

69100 Κοµοτηνή, µέχρι 30.09.2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π.µ., τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

♦ Αίτηση υποψηφιότητας (συνηµµένο υπόδειγµα)  

♦ Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (συνηµµένο τυποποιηµένο υπόδειγµα)  

♦ Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/86 (συνηµµένο υπόδειγµα) 

Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Ε.Υ.∆. Ε.Π. 

Π.Α.Μ.Θ. 

∆εκτές γίνονται οι αιτήσεις που υποβάλλονται και µέσω: 

• ΕΛΤΑ 
• Εταιριών Ταχυµεταφορών 
• Εξουσιοδοτηµένων Αντιπροσώπων 

Όσες Αιτήσεις υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν µόνον εάν φτάσουν στα 

γραφεία της Ε.Υ.∆. Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ.  µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 

τους. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.  
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Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Υ.∆. Ε.Π. 

Π.Α.Μ.Θ. πριν ή κατά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 14:00. 

 Οι φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του αιτούντος καθώς 

επίσης και τις ενδείξεις:  

 

Αίτηση 

«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση Ε.Υ.∆. Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ.» 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Ηροδότου 28, κτίριο Β΄ 5ος όροφος, 69100 Κοµοτηνή  

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Αίτησης: 30.09.2015 και ώρα 14:00 

 

 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσκοµίσουν σε επόµενο στάδιο τα προς τεκµηρίωση έγγραφα τους, 

(σύµφωνα µε την Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599 και τις σχετικές οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης) 

εφόσον ζητηθούν από την Ε.Υ.∆. Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ.  Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης αυτών πριν την 

τελική επιλογή θα επιβάλλεται ο αποκλεισµός τους. 

Για διευκρινήσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην Προϊσταµένη της Μονάδας Γ’, κα Χαρίκλεια Αγγελίνα 

(25313 52322/300, κατά τις ώρες 09:30 - 14:30). 

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά υποδείγµατα και η αριθ. 12540 / ΕΥΘΥ 315 / 22.03.2010 (ΦΕΚ 348 

/ τ. Β’ / 30.03.2010) Υ.Α. «Καθορισµός των απαιτούµενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 

προσωπικού που αποσπάται ή µετακινείται στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης – κατάργηση της υπ’ αριθµ. πρωτ. 43133/Κ.Π.Σ. 291/19.12.2000 

(ΦΕΚ 1591/Β΄/29.12.2000) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας» βρίσκονται αναρτηµένα 

στην ιστοσελίδα: http://www. eydamth.gr. 

Παρακαλούµε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους υπάλληλους των Υπηρεσιών ευθύνης 

σας. 

 

     Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. 
 
 
                     Γεώργιος Παυλίδης 
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Πίνακας Αποδεκτών 
  

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

αρµοδιότητας τους) 
 
2. Περιφέρεια Α.Μ.Θ.  
• Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών 
• ∆/νσεις Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
  
3. Όλες τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις (για διαβίβαση στις Υπηρεσίες αρµοδιότητας τους) 
  
4. Όλες τις Περιφέρειες πλην Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (για διαβίβαση στις Υπηρεσίες αρµοδιότητας 
τους) 
 
5. ∆ήµοι Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
 
6. ∆.Ε.Υ.Α. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
 
5. ∆ήµοι της χώρας πλην ∆ήµων Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (δια της Κ.Ε.∆.) 
  
6. Όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες  
 
7. Μ.Ο.∆. Α.Ε.(και ηλεκτρονικά σε όλα τα στελέχη) 
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