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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: 28 Μαρτίου 2017 

 

        Αρ. Πρωτ.:    15664 

 

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης των προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».  

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.300404/ΥΔ823/06-03-2017 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης (ΑΔΑ: 7Χ43465ΧΙ8-ΠΟΖ). 

  

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική πρόσκληση αναφορικά με τη στελέχωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία», για ενημέρωσή σας.     

Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική πρόσκληση 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 Πρόσκληση 

 

 

 

 

Μ.Ε.Γ.Γ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Τσιάρα 

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


 
 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

 
 
Θεσσαλονίκη, 06-03-2017 
Αρ. Πρωτ.: 300404 /Υ∆ 823 

∆ιεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,  
                 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληρ.: Αθ. Βλαδίκας 
Τηλ: +30 2310 469641 
Fax: +30 2310 469602 
e-mail: thvladikas@mou.gr  

  

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Στελέχωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Προγραµµάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
 
 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των Προγραµµάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό, 
απευθύνει  ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του 
∆ηµοσίου τοµέα και των φορέων του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα, 
συµπεριλαµβανοµένης της Μ.Ο.∆. Α.Ε., για την πλήρωση κενών θέσεων στελεχών 
στις Μονάδες της. 
 
Το θεσµικό πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
περιλαµβάνει: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την περίοδο 2014-2020 (άρθρα 
34 και 38)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 (άρθρο 
18)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το άρθρο 19 του Ν 4440/2016 (ΦΕΚ Α/224/2.12.2016) «Ενιαίο Σύστηµα 
Κινητικότητας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις 
των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 
4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης 
συµφερόντων και λοιπές διατάξεις». 

4. Την υπ’ αριθ. 109283/EΥΘΥ1012/04-11-2015 (ΦΕΚ 2362/Β/04-11-2015) 
«Υπουργική Απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
των ΕΠ του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του άρθρου 5 παρ. 5 του 
Ν. 4314/2014 και κατάργηση της 175294/∆ΙΟΕ196/07−06−2002» (ΦΕΚ 
730/Β/13−06−2002). 

5. Τη µε αρ. πρωτ. 61433/ΕΥΘΥ603/8-6-2016 (Α∆Α:706Ξ4653Ο7-ΕΗ7) εγκύκλιο 
σχετικά µε τη «∆ιαδικασία αποσπάσεων και µετακινήσεων υπαλλήλων των ΕΥ 
ΕΣΠΑ και τοποθετήσεις Προϊσταµένων Υπηρεσιών και τµηµάτων ειδικών 
Υπηρεσιών κατά τη µεταβατική περίοδο του άρθρου 59 του ν.4314/2014 (ΦΕΚ Ά 
265)», µε την οποία µεταξύ άλλων παρατείνονται αυτοδίκαια οι παρατάσεις του 
υπηρετούντος προσωπικού έως την 22-12-2019. 
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6. Το Π.∆. 125 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Την υπ’ αριθ. 184106/ΚΠ1751/11-07-2002 (ΦΕΚ 930/Β’/23-07-2002) Υπουργική 
Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 
προσωπικού που σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 µετακινείται 
ή αποσπάται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ. 
302767/Υ∆8208/2013 (ΦΕΚ 3061/Β/02-12-2013) Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/08-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

 
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι επτά (7) και κατανέµονται ως ακολούθως: 
 
- Μία (1) θέση ΠΕ Οικονοµολόγων. 
- Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Μηχανικών ή Θετικών Επιστηµών ή ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων ή ανεξαρτήτου ειδικότητας κατηγορίας ΠΕ. 
- ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε ∆ιοικητικού ή ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆ιοικητικών 
Γραµµατέων.  
 
Οι προς πλήρωση θέσεις ∆Ε αφορούν η µία στη διοικητική υποστήριξη της υπηρεσίας 
µε καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης, τήρησης πρωτοκόλλου εισερχοµένων – 
εξερχοµένων εγγράφων, διαχείριση και παρακολούθηση εισερχόµενης και 
εξερχόµενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου κλπ, ενώ η 
δεύτερη θέση αφορά στην υποστήριξη του λογιστηρίου. 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατά περίπτωση τα προσόντα που καθορίζονται 
στην υπ’ αριθ. 184106/ΚΠ1751/11-07-2002 (ΦΕΚ 930/Β’/23-07-2002) Υπουργική 
Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού 
που σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 µετακινείται ή αποσπάται 
στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
INTERREG», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ. 302767/Υ∆8208/2013 (ΦΕΚ 
3061/Β/02-12-2013) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
Θα προτιµηθούν άτοµα µε εµπειρία και γνώσεις που ανταποκρίνονται σε 
προγραµµατισµό, αξιολόγηση ή διαχείριση  έργων σε αντίστοιχες θέσεις ΕΥ του ΕΣΠΑ. 
Επιπλέον απαιτείται η καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η µισθοδοσία των υπαλλήλων που θα 
αποσπασθούν στην ΕΥ∆ των ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 
βαρύνει το φορέα προέλευσής τους. 

 
Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 7 παρ.2 α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-
11-2000), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ.1 α του άρθρου 18 του Ν. 
3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), της παρ.8 β του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 
(ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) και ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4314/2014 
(ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014).    
Η αξιολόγηση του υποψήφιου από την Υπηρεσία γίνεται σε δύο επί µέρους στάδια: το 
πρώτο στάδιο περιλαµβάνει την εξέταση του φακέλου του υποψήφιου και το δεύτερο 
στάδιο την συνέντευξη αυτού από Επιτροπή που θα συσταθεί µε Απόφαση της Ειδικής 
Γραµµατέως ΕΤΠΑ και ΤΣ.  
 
Το προσωπικό δύναται να αποσπασθεί ή να µετακινηθεί 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. 
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Η έδρα της Υπηρεσίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η 
οποία θα περιλαµβάνει: 

 
α) Αίτηση Υποψηφιότητας (συνηµµένο υπόδειγµα)  
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (συνηµµένο τυποποιηµένο υπόδειγµα)  
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο 
του βιογραφικού σηµειώµατος. 
 
Η Αίτηση µε τα ως άνω συνηµµένα της θα πρέπει να κατατεθεί, αυτοπροσώπως ή 
ταχυδροµικώς, έως την 10-04-2017 και ώρα 16:00 σε έντυπη µορφή στο 
πρωτόκολλο της ΕΥ∆ ΕΕΣ, στην εξής Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 
Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη 
Με την ένδειξη « Αίτηση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥ∆ των 
ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 
Η ηµεροµηνία κατάθεσης αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της 
ΕΥ∆. 
 
Το σύνολο των δικαιολογητικών τεκµηρίωσης (διπλώµατα, πτυχία, πιστοποιητικά, 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ), όπως αυτά προκύπτουν από το βιογραφικό και την 
υπεύθυνη δήλωση, θα προσκοµιστούν σε δεύτερη φάση, εφόσον ζητηθούν από την 
Υπηρεσία. 
 
Για σχετικές διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 
2310 469641 από τις 09.00 έως τις 17.00. 
 
Η παρούσα Πρόσκληση και τα σχετικά συνηµµένα βρίσκονται αναρτηµένα στην 
ιστοσελίδα www.interreg.gr. 
 
Παρακαλούµε για την κοινοποίηση της παρούσας στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών 
ευθύνης σας. 

 
 

           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                  

 
 

 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 
 

Συνηµµένα 
1. Αίτηση Υποψηφιότητας  
2. Τυποποιηµένο Βιογραφικό Σηµείωµα   
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
1. Όλα τα Υπουργεία/Γενικές-Ειδικές Γραµµατείες (για διαβίβαση στις υπηρεσίες αρµοδιότητάς 

τους). 
2. Όλες οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις (για διαβίβαση στις υπηρεσίες αρµοδιότητάς τους). 
3. Όλες οι Περιφέρειες 
4. Όλοι οι ∆ήµοι (µέσω της Κ.Ε.∆.). 
5. Όλες οι Ειδικές Υπηρεσίες 
6. Μ.Ο.∆. Α.Ε. (και ηλεκτρονικά σε όλα τα στελέχη).  
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Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Γραφείο Υπουργού, κ. ∆. Παπαδηµητρίου 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Α. Χαρίτση 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, κ. Αλ. Ξανθάκου 
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆Ε & ΕΣΠΑ, κ. Π. Κορκολή 
5. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέως ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ, κας Ε. Φωτονιάτα 
6. Ε.Υ.∆. Ε.Π. «Ε.Ε.Σ.» (Γρ. Προϊσταµένης, Μον.∆)                        
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