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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε 

 

 

Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόθεσή της να 
προβεί σε κάλυψη µίας (1) κενής θέσης στο οργανόγραµµά της, µε µετακίνηση ή απόσπαση 
προσωπικού από το δηµόσιο τοµέα καθώς και άλλες Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ.  

Κατηγορία εκπαίδευσης - Ειδικότητα 

Κατηγορίας ∆Ε, ∆ιοικητικού – ∆ιοικητικού Λογιστικού ή Γραµµατέων ή ανεξαρτήτως 
ειδικότητας µε ειδική εµπειρία σε οικονοµική ή/και διοικητική υποστήριξη µε κύρια καθήκοντα 
υπολόγου-διαχειριστή για το έργο της εθνικής τεχνικής βοήθειας, την τήρηση του 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού 
και ηλεκτρονικού αρχείου κ.λ.π. της Ε∆Α Περιφέρειας Αττικής.  

Πλαίσιο αναφοράς  
• Ο Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.3840/ΦΕΚ 53/.Α/31-3-2010) 

• Την µε αριθµό 9772/ΕΥΣ 1126 (Φ.Ε.Κ. 471/Β’/18-3-2008) κοινή υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών – Οικονοµίας και Οικονοµικών περί τροποποίησης της υπ’αριθµ. 
1310/Γ’ ΚΠΣ 310/17.1.2001 (Φ.Ε.Κ. 33/Β’/18.1.2001) κοινής υπουργικής απόφασης 
Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης στην Περιφέρεια Αττικής µε σκοπό την 
αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3614/2007. 

• Η υπ’ αριθµ. 164/Γ΄ΚΠΣ 302/03-01-2001 (ΦΕΚ82Β/2001) Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός τυπικών και ουσιαστικών  προσόντων του 
προσωπικού  που µετακινείται ή αποσπάται σύµφωνα µε το άρθρο 7παρ 2α του Ν. 
2860/2000 στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττικής» 

Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην 

Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ.164/Γ΄ΚΠΣ 302/03-01-

2001 (ΦΕΚ82Β/2001), να είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, ενώ είναι επιθυµητό να 
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διαθέτουν σχετική εµπειρία σε αντίστοιχη θέση Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του ΕΣΣΑΑ ή 

του ΕΣΣΑΛ ή του Γ΄ ΚΠΣ. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν: 

• Αίτηση υποψηφιότητας 

• Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του 
περιεχοµένου 

• Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 98-100, 11741 Αθήνα µέχρι 8 
Απριλίου 2013 και ώρες 09.00 έως 16.00. 

Στη συνέχεια  θα εφαρµοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στο 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 τις διατάξεις του 
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-3-2010) και ισχύει. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ:2131501540  και ώρες 09.00 
έως 16.00.  
   
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος θα 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής 
(www.pepattikis.gr). 

Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών 

ευθύνη σας. 
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Ιωάννης Σγουρός 

 

  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
1.Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες Υπουργείων και Αυτοτελείς Γενικές 
Γραµµατείες 
• ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού – Προσωπικού 
 
2.Όλες τις Περιφέρειες 
• ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού – Προσωπικού 

 

Εσωτερική διανοµή: 
 
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής 
2. Γραφείο Προϊσταµένου  
3. Όλες τις Μονάδες  
4. Φ. Προσωπικού 
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