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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: 31 Οκτωβρίου 2017 

 

        Αρ. Πρωτ.:    70619  

 

 

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 ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.3133/19-10-2017 Πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 

ΩΙΛ77ΛΡ-Η7Ο). 

  

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική πρόσκληση αναφορικά με τη στελέχωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, 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.Σ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Τσιάρα 

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

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  

 
 
Ταχ. Δ/νση  
 
Ταχ. Κώδικας   
Πληροφορίες  
Τηλέφωνο 
Fax    
e-mail   

 
 
:Παπαναστασίου και Βελή  
Πλατεία Ρήγα Φεραίου 

:41222 ΛΑΡΙΣΑ 
: Γαλάνης Βασίλειος 
: 2413 505103/ 100 
: 2410 287 408 
: vgalanis@mou.gr  

 
               

Λάρισα,   19/10/2017 

α.π.: 3133       

 

ΠΡΟΣ: 

 
 

 

Ως Πίνακας Αποδεκτών 

                                 
 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση  της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠΠΘ) προκειμένου να 

συμπληρώσει τη στελέχωσή της σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θέσεις εργασίας της, 

ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή 

αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του 

Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4128/2013 (ΦΕΚ 

51/ Α΄/28.2.2013)  άρθρο πρώτο και το Ν.4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και 

ισχύει, με απόσπαση ή μετακίνηση για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή 

περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.  

 

Η  παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται στα πλαίσια:  

 

1. 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», 

και ειδικότερα τα άρθρα 34-38 και άρθρο 59, όπως ισχύουν, 

2. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και 

ειδικότερα το άρθρο 18, όπως ισχύει,  

3. Του υπ’ αριθμ. 61433/ΕΥΘΥ 603/8-6-2016 (ΑΔΑ: 706Ξ4653Ο7-ΕΗ7) εγγράφου της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα «Διαδικασία αποσπάσεων 

και μετακινήσεων του προσωπικού των Ε.Υ. ΕΣΠΑ, κατά τη μεταβατική περίοδο του 

αρθρ. 59 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014)», 

4. Της εγκυκλίου 15154/ΕΥΘΥ 271/8-4-2013 της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ περί αποσπάσεων και 

μετακινήσεων υπαλλήλων στις Ε.Υ., όπως εφαρμόζεται σήμερα, 

5. Της Υπουργικής Απόφασης 32675/ΕΥΘΥ 331/23.03.2015 (ΦΕΚ 713/Β/24.4.2015) 

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/ 

Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».  

mailto:vgalanis@mou.gr
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6. Της Υ.Α. αριθμ. 43162/ΚΠΣ 295/19.12.2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000) όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 28490/ΕΥΣ 2139/23.06.2008 με θέμα: «Τροποποίηση της 

υπ’ αριθμ. 43162/ΚΠΣ 295/19.12.2000 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. 2α του ν. 2860/2000, στην 

Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας κατά κατηγορία» 

(ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000)» (ΦΕΚ 1281/Β/2-7-2008). 

7. Της υφιστάμενης στελέχωσης της Υπηρεσίας, των αρμοδιοτήτων της και του έργου που 

εκτελεί. 

 

Οι προς πλήρωση θέσεις, είναι συνολικά 8 Π.Ε. και 2 Τ.Ε. και κατανέμονται ως ακολούθως : 

• Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικών. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή και 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.    

• Μία (1) θέση Π.Ε. Οικονομολόγων - Οικονομικών Επιστημών. Εμπειρία σε θέματα 

Ιδιωτικών Επενδύσεων ή Έργων/Δράσεων Κοινωνικού Ταμείου ή και διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή. 

• Μία (1) θέση Π.Ε. Πληροφοριακών Συστημάτων – Πληροφορικής.  Εμπειρία σε θέματα 

πληροφοριακών συστημάτων είναι απαιτητή, ενώ εμπειρία σε θέματα διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων αξιολογείται θετικά.   

• Μία (1) θέση Π.Ε. Νομικών.  Εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης,  Δημοσίων έργων 

ή και Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι απαιτητή, ενώ εμπειρία σε θέματα διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων αξιολογείται θετικά.     

• Μία (1) θέση Π.Ε. Γεωτεχνικών - Γεωπόνων. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή και 

Ιδιωτικών Επενδύσεων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης ή και διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή. 

• Μία (1) θέση Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού. Εμπειρία σε θέματα Έργων/Δράσεων 

Κοινωνικού Ταμείου ή και  Δημόσιας Διοίκησης - Οικονομικής διαχείρισης, ή και 

Δημοσίων έργων ή Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι απαιτητή, ενώ εμπειρία σε θέματα 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων αξιολογείται θετικά.            

 

Εφόσον δεν καλυφθούν οι παραπάνω προβλεπόμενες θέσεις, εκτός των θέσεων Π.Ε. 

Μηχανικών,  είναι δυνατή εσωτερική ανακατανομή των θέσεων Π.Ε. που προσκαλούνται. 

 

• Μία (1) θέση κατηγορίας Τ.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Πληροφορικής. Εμπειρία σε 

θέματα Έργων/Δράσεων Κοινωνικού Ταμείου, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικής 

διαχείρισης ή Πληροφοριακών Συστημάτων είναι απαιτητή, ενώ εμπειρία σε θέματα 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων αξιολογείται θετικά.            

• Μία (1) θέση κατηγορίας Τ.Ε. Μηχανικών ή Γεωτεχνικών – Γεωπόνων. Εμπειρία σε 

θέματα Δημοσίων Έργων ή Ιδιωτικών Επενδύσεων ή και διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.    

 

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις Τ.Ε. που συνολικά διατίθενται με την κατανομή στις 

ειδικότητες ως ανωτέρω, είναι δυνατή η εσωτερική ανακατανομή τους. 

 

Για όλες τις θέσεις απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε υπηρεσία του Δημόσιου 

Τομέα ή σε Φορέα του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. 

Απαιτείται επίσης : α) Καλή τουλάχιστον γνώση στη χρήση βασικών προγραμμάτων Η/Υ και 

β)  Καλή γνώση μιας κοινοτικής γλώσσας (εκτός της Ελληνικής), υποχρεωτική για τις Π.Ε. 
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θέσεις, συνεκτιμάται για τις αντίστοιχες Τ.Ε. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται 

στην υπ’ αριθ. Υ.Α. 43162/ΚΠΣ 295/19.12.2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000) όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 28490/ΕΥΣ 2139/23.06.2008 (ΦΕΚ 1281/Β/2-7-2008), ενώ είναι 

επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή ανάλογες.   

 

Η στελέχωση της ΕΥΔΕΠΘ θα πραγματοποιηθεί µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

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) ως ισχύει με τις 

διατάξεις της παραγράφου 8β του άρθρου 10 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-03-2010), 

το Νόμο 4128/2013 (ΦΕΚ 51/ Α΄/28.2.2013) άρθρο πρώτο και ισχύει και το Ν.4314/23-12-

2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), ως ισχύουν.  

Η αξιολόγηση του υποψηφίου από την Υπηρεσία, για προώθηση σε επόμενο στάδιο, γίνεται 

σε δύο στάδια : το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την εξέταση του φακέλου του υποψηφίου και 

το δεύτερο στάδιο τη συνέντευξη αυτού από Επιτροπή που θα συσταθεί στην Υπηρεσία.  

Σημειώνεται επίσης ότι η διαδικασία αξιολόγησης για απόσπασης ή μετακίνηση, ως επόμενο 

στάδιο περιλαμβάνει τη θετική αξιολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 7 παρ.2α 

του Νόμου 2860/2000. 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα 

μετακινηθούν ή αποσπαστούν στην ΕΥΔΕΠΘ, βαρύνει στον φορέα προέλευσής τους. 

Η μετακίνηση ή απόσπαση 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. Ο ίδιος Νόμος περιλαμβάνει θέματα που αφορούν το προσωπικό των 

Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ (βλ. και ΕΥΔΕΠΘ).  

 

Η έδρα της Υπηρεσίας είναι η Λάρισα.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η 

οποία θα περιλαμβάνει: 

1. αίτηση υποψηφιότητας (με κοινοποίηση στο φορέα προέλευσης) (συνημμένο 

υπόδειγμα),  

2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα), 

3. Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα), 

 

Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων κλπ., θα υποβληθούν εφ’ 

όσον ζητηθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

μεταγενέστερα της κατάθεσης της Αίτησης ενδιαφερομένων. 

 

Η Αίτηση με τα συνημμένα της κατατίθενται στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές δ/νσεις thessalia@mou.gr και 

vgalanis@mou.gr  ή έντυπα (ιδιοχείρως ή με ταχυμεταφορά με ευθύνη ενδιαφερομένου για 

ορθή και έγκαιρη παραλαβή στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την καταληκτική 

ημερομηνία της παρούσης) στη Διεύθυνση της Υπηρεσίας: Παπαναστασίου & Βέλη, Πλατεία 

Ρήγα Φεραίου, Διοικητήριο, 41222 Λάρισα, µε την ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για 

τη στελέχωση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας», έως την καταληκτική 

mailto:thessalia@mou.gr
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ημερομηνία που είναι η 10η/11/2017.  

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον Προϊστάμενο Μονάδας Γ΄: 

Οργάνωσης - Υποστήριξης, κ. Βασίλειο Γαλάνη στο τηλέφωνο 241.3.505103 / 100, κατά τις 

ώρες 9:30-15:00.  

 

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά υποδείγματα, οι σχετικές Κ.Υ.Α. και Υ.Α. και λοιπές 

σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 

http://www.thessalia-espa.gr , ενώ η πρόσκληση (με τα συνημμένα της) κοινοποιούνται 

στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να 

εισαχθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr ). 

 

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης στις Υπηρεσίες ευθύνης σας 

και στους υπαλλήλους των.  

 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

                                                                                    ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Συνημμένα : 

1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- υπόδειγμα 

2. βιογραφικό σημείωμα – υπόδειγμα 

3. Υπεύθυνη Δήλωση - υπόδειγμα 

 

Εσωτ.Διανομή : 

Μονάδες Α, Β1, Β2 , Γ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 

1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

2. Υπουργεία / Γενικές , Ειδικές και Αυτοτελείς Γραμματείες ((με την παράκληση να κοινοποιηθεί 

άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα)  

3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας (για διαβίβαση στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας τους) 

4. Περιφέρειες της χώρας (για διαβίβαση στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας τους) 

5. Δήμοι της χώρας (δια της Κ.Ε.Δ.Ε.) 

6. ΕΝ.ΠΕ.  

7. Περιφέρεια Θεσσαλίας : 

Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. , Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Περιφέρειας, 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

8. Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και Δήμοι Θεσσαλίας 

9. Όλες οι Ε.Υ. της χώρας 

10. Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ  (και ηλεκτρονικά σε όλα τα στελέχη) 

http://www.thessalia-espa.gr/
http://www.ydmed.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΙΛ77ΛΡ-Η7Ο
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