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Ταχ. Δ/νση    : Υψηλάντη 12   
Ταχ.Κωδ.      : 
Πληροφορίες : 

35100 -  Λαμία 
Κ. Παπαναγιώτου 

ΠΡΟΣ : Π.Α.  

Τηλέφωνο     : 22313 50909   
Φαξ               : 22310 52864   
Ε mail           : kpapanagiotou@mou.gr   
    
    
    
 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας» 

 
 

 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή 
της, ενδιαφέρεται να προβεί σε απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή 
αορίστου χρόνου, από το Δηµόσιο Τοµέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα, 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) και  τις διατάξεις του 
κεφαλαίου Θ΄ του Ν.4314/23-12-2014  (ΦΕΚ/Α/265/23-12-2014)  
Η  παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται στα πλαίσια:  
1. Του άρθρου 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) και 
Κεφαλαίου Θ΄ του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ/Α/265/23-12-2014).  

2. Την ΥΑ 32667/ΕΥΘΥ 325/23.03.2015, με την οποία αναδιαρθρώνεται η ΕΥΔΕΠ Στερεάς 
Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2015 και αντικαθίσταται η με αρ. 41547/Γ’ ΚΠΣ/282 
ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Της ΚΥΑ  15624/ΕΥΣ 1893/8.4.2008 , ΦΕΚ(604Β/8.4.2008) με την οποία τροποποιείται η υπ’ 
αριθμ. 332/Γ’ ΚΠΣ 305/5.1.2001 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 109/Β/5.2.2001) με θέμα: “Σύσταση, συγκρότηση 
και λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης” και η Κ.Υ.Α. αριθμ. 331/Γ’ ΚΠΣ 306/5.1.2001 (ΦΕΚ 
109/Β/15.2.2001) με θέμα: “Διαδικασία Αξιολόγησης για το προσωπικό του αρ. 7 παρ. 2α του Ν. 
2860/2000 και η Κ.Υ.Α. αριθμ. 333/Γ’ ΚΠΣ 307/5.1.2001 “Ορισμός μελών Επιτροπής 
Αξιολόγησης”. 

4. Η υπ. αριθμ. 8150/ΕΥΘΥ 294/12-2-2009 (ΦΕΚ/Β/378/4-3-2009) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
43135/ΚΠΣ 292/19.12.2000 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. 2° του ν. 2860/2000, στην Υπηρεσία Διαχείρισης του 
επιχειρησιακού προγράμματος Στερεάς Ελλάδας κατά κατηγορία» (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000). 

  
 
Οι προς πλήρωση θέσεις, είναι οκτώ (8) ως εξής: 
 

• Μία  θέση (1) Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών - ή μία (1) από κατηγορία Τ.Ε. αντιστοίχου 
ειδικότητας 

• Μία (1) θέση Π.Ε. Χημικών Μηχανικών 
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• Μία (1) θέση Π.Ε. Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών   
• Δύο (2)  θέσεις Γεωπόνων – Δασολόγων 
• Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού, με εμπειρία σε θέματα Ε.Κ.Τ.  
• Μία (1) θέση Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Π.Ε. ανεξαρτήτου ειδικότητας, με εμπειρία 

σε θέματα διοίκησης, λογιστηρίου και προμηθειών Δημοσίου 
• μια (1) θέση Δ.Ε. Διοικητικού  ή Διοικητικού Λογιστικού ή Γραμματέων. Η προς πλήρωση 

θέση αφορά σε στέλεχος διοικητικής υποστήριξης της Μονάδας Γ της ΕΥΔΕΠ Στερεάς 
Ελλάδας και του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, με κύρια καθήκοντα την τήρηση του 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού 
και ηλεκτρονικού αρχείου κλπ.  

 
 
Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-
12-2007) και Κεφαλαίου Θ΄ του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ/Α/265/23-12-2014).  
 
Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ 
Στερεάς Ελλάδας, δύναται να αποσπασθεί ή να μετακινηθεί προσωπικό για πέντε (5) έτη µε 
δυνατότητα παράτασης µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα µε τις 
διατάξεις του Άρθρου 38, Κεφαλαίου Θ΄ του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ/Α/265/23-12-2014) 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 
Υ.Α. 43135/ΚΠΣ292/19-12-2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29-12-2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με 
αρ. πρωτ. ΥΑ 8150/ΕΥΘΥ294/12-2-2009 (ΦΕΚ/Β/378/4-3-2009)  
 
Σημειώνουμε ότι με την εν ισχύ σήμερα νομοθεσία, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα 
αποσπαστούν ή μετακινηθούν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, βαρύνει στον 
φορέα προέλευσής τους. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υποψηφιότητάς 
τους, η οποία θα περιλαμβάνει:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας (συνηµµένο υπόδειγµα),  
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (συνηµµένο τυποποιημένο υπόδειγµα)  
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 
4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών  

 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές δ/νσεις stereaellada@mou.gr και 
kpapanagiotou@mou.gr ή έντυπα στο Πρωτόκολλο της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς 
Ελλάδας, Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, 3ος όροφος,  µε την επισήμανση «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 
για στελέχωση ΕΥΔΕΠ», µε καταληκτική ημερομηνία την 30/12/2015. 
 
Για σχετικές διευκρινήσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην Προϊσταμένη Μονάδας Γ΄, κ. Κατερίνα 
Παπαναγιώτου στο τηλέφωνο 2231350909  κατά τις ώρες 8.00-15.00.  
 
Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά υποδείγματα, η Υ.Α. 43135/ΚΠΣ292/19-12-2000 «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 Διαχείρισης του επιχειρησιακού 
προγράμματος Στερεάς Ελλάδας κατά κατηγορία», οι τροποποιήσεις αυτής καθώς και οι σχετικές 
πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://www.stereaellada.gr 
 
 
Παρακαλούµε για την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης στους υπαλλήλους των υπηρεσιών 
ευθύνης σας.  
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Ακριβές αντίγραφο  Ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας 

   
  
  
  

  
  Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

 
 
Πίνακας Διανομής 
1. Όλα τα Υπουργεία 
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες 
Δ/νσεις Διοικητικού-Προσωπικού 
2. Όλες τις Περιφέρειες του Κράτους 
4. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους  
3. Ε.Υ. Διαχείρισης ΕΠ 
4. Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑΕ 
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