
 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 
(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 
 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 05 Ιουλίου 2016 

 

        Αρ. Πρωτ.:    40405 

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την στελέχωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  
 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.1210/07-06-2016 ανακοίνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 
ΩΣ087ΛΕ-ΞΛΜ) 

  

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση αναφορικά με τη στελέχωση 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων, για ενημέρωσή σας.    

Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της 

υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Εγκύκλιοι”  

και  στην υποκατηγορία “ Μετατάξεις - Αποσπάσεις”.  

Συνημμένα: 

-Η ανωτέρω σχετική Ανακοίνωση 

 

 

 

 

Μ.Ε.Γ.Γ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Τσιάρα 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php
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Α∆Α: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

EI∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

Κέρκυρα, 07/06/2016 

Aρ. Πρωτ. οικ. 1210 

   

Ταχ. ∆/νση  : Aλυκές Ποταµού, Κέρκυρα Προς: Πίνακας αποδεκτών 
Ταχ. Κώδ. : 49 100  
Πληροφ. : Λ.Σαγιά  
Τηλέφωνο : 2661360040  
Fax  2661360060  
E mail  : lsagia@mou.gr  

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων (Ε.Υ.∆. Ε.Π. Π.Ι.Ν.), προκειµένου να συµπληρώσει τη στελέχωσή της 
προτίθεται να προβεί σε απόσπαση ή µετακίνηση υπαλλήλων µε µόνιµη σχέση 
εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το δηµόσιο τοµέα ή από φορείς του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανόµενης της Μ.Ο.∆. Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 2α του άρθρου 7 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/Α/3-12-2007) όπως ισχύει, την υπ’ αρ. 15154 / ΕΥΘΥ 271 / 08-04-2013 
ερµηνευτική εγκύκλιο, καθώς και τα άρθρα 34 έως και 38 και του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 
265/Α/23-12-2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020» ως ισχύουν. 
 
Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
περιλαµβάνει: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7.2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, µε τις διατάξεις του άρθρου18.1α του Ν. 3614/2007 
(ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), του αρ.10.8β του Ν.3840/2012 και του άρθρου 1.6α 
του Ν. 4128/2013, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-
2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 (…) και άλλες 
διατάξεις» (άρθρα 34 έως και 38), όπως ισχύει.  

 
2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 15624/ΕΥΣ 1893/8-4-2008 (ΦΕΚ 604/Β/8-4-2008) περί 

«τροποποίησης της υπ’ αρ. 332/Γ΄ΚΠΣ 305/5.1.2001 (ΦΕΚ 109/Β/5.2.2001) 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας ‘Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία 
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της Επιτροπής Αξιολόγησης’ και της υπ’ αρ. 331/306 Γ΄ΚΠΣ/5.1.2001 (ΦΕΚ 
109/Β/5.2.2001) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας “∆ιαδικασία 
Αξιολόγησης για το προσωπικό του άρθρ. 7 παρ. 2α του ν. 2860/2000”», καθώς 
και τις διατάξεις της ΚΥΑ 333/Γ’ ΚΠΣ 307/5-1-2001 περί «ορισµού µελών 
Επιτροπής Αξιολόγησης». 

 
3. Την υπ’ αρ. 15154/ΕΥΘΥ 271/08-04-2013 ερµηνευτική εγκύκλιο της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ µε θέµα «∆ιαδικασία αποσπάσεων 
και µετακινήσεων υπαλλήλων στις ΕΥ σύµφωνα µε το άρθρο 18 Ν.3614/07 (ΦΕΚ 
Α΄267), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 
Α΄51)».  

 
4. Την υπ’ αρ. 32671/EYΘΥ 328/23-03-2015 (ΦΕΚ 791/Β/06-05-2015) Υπουργική 

Απόφαση µε θέµα «Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων µε τίτλο Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

 
5. Την υπ’ αρ. 12537/ΕΥΘΥ 198/22-03-2010 (ΦΕΚ 348/Β/30-3-2010) Απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «καθορισµού 
των απαιτούµενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που 
αποσπάται ή µετακινείται στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων – κατάργηση της υπ’αρ. 44209/Γ’ ΚΠΣ 298/27-12-2000 (ΦΕΚ 
1623/Β/29-12-2000) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας».  

 
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/08-07-2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.  

 
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι έντεκα (11) και κατανέµονται ως ακολούθως: 
 

� Μία (1) θέση της κατηγορίας κατά προτίµηση ΠΕ Πολιτικών & Κοινωνικών 
Επιστηµών, Οικονοµικού. Επαρκή γνώση και εµπειρία σχεδιασµού και 
διαχείρισης δράσεων ΕΚΤ  

� Τρεις (3) θέσεις της κατηγορίας κατά προτίµηση ΠΕ ή & ΤΕ Μηχανικών. 
Επαρκή γνώση και εµπειρία στη διαχείριση έργων υποδοµών 

� Μία (1) θέση της κατηγορίας κατά προτίµηση ΠΕ ή/και ΤΕ  Οικονοµικού, 
Στατιστικής, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επαρκή γνώση και εµπειρία στο 
σχεδιασµό και την αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραµµάτων, σε 
χρηµατοδοτικά εργαλεία ή/και σε διαχείριση στατιστικών δεδοµένων  

� ∆ύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ ή και ΤΕ Γεωπόνων. Επαρκή γνώση και 
εµπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταµείου 

� Μία (1) θέση της κατηγορίας κατά προτίµηση ΤΕ/ΠΕ ανεξαρτήτου ειδικότητας  
µε εµπειρία στη χρηµατοδότηση Ιδιωτικών Επενδύσεων. 

� Μία (1) θέση της κατηγορίας ∆E/TE/ΠΕ ανεξαρτήτου ειδικότητας. Eµπειρία 
σε θέµατα λογιστηρίου και προµηθειών ∆ηµοσίου 

� Μία (1) θέση της κατηγορίας ΠΕ ανεξαρτήτου ειδικότητας. Eµπειρία σε 
θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή/ και πληροφορικής. 

� Μία (1) θέση της κατηγορίας ∆Ε/ΤΕ/ΠΕ ∆ιοικητικού ή ∆ιοικητικού 
Λογιστικού ή Γραµµατέων. Eµπειρία στην τήρηση ηλεκτρονικού 
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πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας, 
τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου κλπ. για τη διοικητική υποστήριξη 
της ΕΥ∆ ΕΠ. 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ΥΑ 
12537/ΕΥΘΥ 198/22-03-2010 (ΦΕΚ 348/Β/30-3-2010 περί «καθορισµού των 
απαιτούµενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που 
αποσπάται ή µετακινείται στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων – κατάργηση της υπ’αρ. 44209/Γ’ ΚΠΣ 298/27-12-2000 (ΦΕΚ 1623/Β/29-12-
2000) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας» 

 

Η αξιολόγηση του υποψηφίου ολοκληρώνεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο 
περιλαµβάνει εξέταση του φακέλου του υποψηφίου, και το δεύτερο συνέντευξη 
προεπιλογής αυτού από Επιτροπή που θα συσταθεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων. Στη συνέχεια, για τους προεπιλεγέντες του ανωτέρω δευτέρου 
σταδίου, θα εφαρµοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του 
N.2860/2000 (ΦΕΚ 251/A/4-11- 2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της 
παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α'/3-12-2007), τις διατάξεις της 
παραγράφου 8β του άρθρου 10 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-03-2010) και 
ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4314/2014.  
 
Η µετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού -προερχόµενου από τη ΜΟ∆ Α.Ε. και 
από φορείς του ∆ηµοσίου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα- 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.Ι.Ν. θα 
βαρύνει το φορέα προέλευσής τους. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , 
η οποία θα περιλαµβάνει : 
 

� Αίτηση υποψηφιότητας (συνηµµένο υπόδειγµα) 
� Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (συνηµµένο τυποποιηµένο υπόδειγµα) 
� Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (συνηµµένο υπόδειγµα) 

 
Η Αίτηση µε τα συνηµµένα της κατατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις δ/νεις 
ionia@mou.gr και skefalloniti@mou.gr ή έντυπα (ιδιοχείρως ή µε ταχυµεταφορά µε 
ευθύνη του ενδιαφεροµένου) στη διεύθυνση της Υπηρεσίας:  
 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
Εθνική Οδός Παλ/τσας – Αλυκές Ποταµού (κτίρια Μαρκεζίνη) 
49100 Κέρκυρα,  
µε την ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥ∆ ΕΠ 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»,  
 
έως και την 15/07/2016, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00. 
 
Η ηµεροµηνία κατάθεσης αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της 
Ε.Υ.∆. Ε.Π. Π.Ι.Ν. 
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Οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσκοµίσουν σε επόµενο στάδιο τα προς τεκµηρίωση 
έγγραφα τους, (σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599 και τις σχετικές 
οδηγίες συµπλήρωσης) εφόσον ζητηθούν από την Ε.Υ.∆. Ε.Π. Π.Ι.Ν Σε περίπτωση 
αδυναµίας προσκόµισης αυτών πριν την τελική επιλογή θα επιβάλλεται ο 
αποκλεισµός τους.  
 
Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά υποδείγµατα και η υπ’αρ. 12537/ΕΥΘΥ 198/22-
03-2010 (ΦΕΚ 348/Β/30-3-2010) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «καθορισµού των απαιτούµενων τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που αποσπάται ή µετακινείται στην 
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – κατάργηση της 
υπ’αρ. 44209/Γ’ ΚΠΣ 298/27-12-2000 (ΦΕΚ 1623/Β/29-12-2000) απόφασης του 
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας», καθώς και σχετικές πληροφορίες να 
καταχωρισθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.pepionia.gr, στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr, στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και να κοινοποιηθεί 
υποχρεωτικά στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
προκειµένου να εισαχθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
(www.ydmed.gov.gr). 
 
Για τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνούν κατά τις 
ώρες 09:30 - 14:30 µε την κα Σοφία Κεφαλλωνίτη, στέλεχος της Μονάδας Γ‘ (26613-
60017, skefalloniti@mou.gr), ή µε την κα Λέλα Σαγιά, Πρ/νη της Μονάδας Γ’ (26613 - 
60040, lsagia@mou.gr)  . 
 
Παρακαλούµε για την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης σε όλους τους 
υπάλληλους των Υπηρεσιών ευθύνης σας. 
 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

 

 

              ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

 
 
Συνηµµένα:  
1. Αίτηση υποψηφιότητας  
2. Υπεύθυνη δήλωση  
3. Τυποποιηµένο βιογραφικό σηµείωµα  
4. Οδηγίες συµπλήρωσης τυποποιηµένου βιογραφικού σηµειώµατος  
5. ΥΑ 12537/ΕΥΘΥ 198/22-03-2010 (ΦΕΚ 348/Β/30-3-2010)  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

� Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών 
� ∆/νσεις Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  

2. Όλα τα Υπουργεία/Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες (για διαβίβαση στις υπηρεσίες 
αρµοδιότητάς τους) 

3. Όλες τις Αποκεντρωµένες διοικήσεις (για διαβίβαση στις υπηρεσίες αρµοδιότητάς 
τους) 

4. Όλες τις Περιφέρειες πλην Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
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5. ∆ήµοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
6. ∆ήµοι της χώρας πλην δήµων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (µέσω της Κ.Ε.∆.) 
7. Όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΠ 
8. Μ.Ο.∆. Α.Ε.(και ηλεκτρονικά σε όλα τα στελέχη) 
 
 
Εσωτερική διανοµή: 
 

− Μονάδες Α, Β1, Β2, Γ (ηλεκτρονικά σε όλα τα στελέχη) 

− Χρονολογικό αρχείο 
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