
 
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής Χρηµατοδοτικών και 
Επενδυτικών Προγραµµάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών, 

προκειµένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην 

απόσπαση υπαλλήλων από το ∆ηµόσιο Τοµέα ή από Φορείς του Ευρύτερου 

∆ηµοσίου τοµέα και στη µετακίνηση υπαλλήλων προερχοµένων εκ των 

κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, σύµφωνα µε το 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 
ισχύει και την υπ’ αριθµ. 010.2/ΑΣ560/1-12-2008 Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας & Οικονοµικών και Εξωτερικών «   

Σύσταση και λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο "Ειδική Υπηρεσία  

Συντονισµού και Εφαρµογής Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών 

Προγραµµάτων" στο  Υπουργείο Εξωτερικών» (ΦΕΚ 2484/τ.Β΄/5-12-2008). 

Το πλαίσιο αναφοράς περιλαµβάνει: 

• Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και 
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 

2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.3840/ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-3-

2010) 

• Την υπ’ αριθµ. 010.2/ΑΣ561/1-12-2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονοµίας & Οικονοµικών και Εξωτερικών «Προσδιορισµός 

τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής Χρηµατοδοτικών και 
Επενδυτικών Προγραµµάτων» (ΦΕΚ 2484/τ.Β΄/5-12-2008). 

H πρόσκληση αφορά  

Α) τέσσερις (4) θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, οι οποίες κατανέµονται, ανά 

κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως: 

• ∆ύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ 



• ∆ύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΤΕ 

Β) τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων προερχοµένων εκ των κλάδων του Υπουργείου 

Εξωτερικών. 

Εκ των ανωτέρω Α-Β θέσεων, δύο (2) αφορούν σε θέσεις προϊσταµένων της 

Μονάδας Β1 «Παρακολούθηση και εφαρµογή Έργων Νέων Τεχνολογιών και 
ΤΠΕ» και της Μονάδας Γ «Οργάνωση και Υποστήριξη». 

Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν το είδος της θέσης για την 

οποία ενδιαφέρονται, λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στην Κοινή Απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας & Οικονοµικών και Εξωτερικών υπ’ 

αριθµ. 010.2/ΑΣ561/1-12-2008 (ΦΕΚ 2484/τ.Β΄/5-12-2008) σχετικά µε την 

αντίστοιχη θέση, ως απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

Αναφορικά µε τα ως άνω οριζόµενα προσόντα είναι επιθυµητά, για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των προκηρυσσοµένων θέσεων, τα 

εξής: 

-      για τη θέση του Προϊσταµένου της Μονάδας Β1, η εµπειρία σε θέση ή 

υπηρεσία η οποία διαχειριζόταν ή υλοποιούσε έργα νέων τεχνολογιών και 
ΤΠΕ, κατά προτίµηση Ειδική Υπηρεσία του ΕΣΠΑ ή του Γ Κοινοτικού 

πλαισίου. 

-      για τη θέση του Προϊσταµένου της Μονάδας  Γ, η ειδικότητα Νοµικού (ΠΕ) 

µε εµπειρία  σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων και διαγωνισµών κυρίως, 

και η προϋπηρεσία  σε αντίστοιχη θέση ή σε υπηρεσία η οποία 

διαχειριζόταν ή υλοποιούσε έργα του ΕΣΠΑ ή του Γ’ ΚΠΣ, κατά προτίµηση 

Ειδική Υπηρεσία του ΕΣΠΑ ή του Γ’ Κοινοτικού πλαισίου. 

-      για τις άλλες θέσεις (ΠΕ) και (ΤΕ), η εµπειρία των υποψηφίων σε 
αντίστοιχες θέσεις ή Υπηρεσίες που διαχειρίζονταν ή υλοποιούσαν  έργα 

του ΕΣΠΑ ή του Γ’ΚΠΣ κατά προτίµηση  Ειδικές Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή 

του ΕΣΣΑΑ ή του ΕΣΣΑΛ ή του Γ΄ ΚΠΣ ενώ είναι  ιδιαίτερα επιθυµητή η 

εµπειρία τους στη διαχείριση έργων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

«Ψηφιακή Σύγκλιση», «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα» ή 

«Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη».  



Για τους υπαλλήλους τους προερχόµενους από το Υπουργείο Εξωτερικών η 

ανωτέρω επιθυµητή εξειδίκευση δεν είναι αναγκαία. 

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρµοσθεί η διαδικασία που 

προσδιορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000. 

Οι ενδιαφερόµενοι /ες καλούνται να υποβάλουν 

• Αίτηση υποψηφιότητας 

• Τυποποιηµένο βιογραφικό σηµείωµα 

• Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και αποδεικτικά επαγγελµατικής 

εµπειρίας 

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται, κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο 

Πρωτόκολλο, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής 

Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Προγραµµάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου 

Εξωτερικών, οδός Βας. Σοφίας 1, 10672 Αθήνα, 1ος οροφος, έως την 27η 

Ιουλίου 2011. 

  

Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και µε συστηµένη επιστολή .  

Πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής 

Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Προγραµµάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου 

Εξωτερικών, Υπόδειγµα του Βιογραφικού Σηµειώµατος και η παρούσα 

πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://www.opengov.gr και 
http://www.eysxep.mfa.gr. 

Θα παρακαλούσαµε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους 
υπάλληλους των υπηρεσιών ευθύνη σας. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ: 210 3684144 

(κα Λιακοπούλου) ή 2103684294 (κα Νικάκη)  και ώρες 09.00 έως 15.00. 

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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