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Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 
Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής 
Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων  
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης             Αθήνα, 1 Απριλίου 2014 
Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων                Αρ.Πρωτ.:15502/ΕΥ∆&ΠΛΑΠ 335 
Ταχ. ∆/νση: Νίκης 10 (6ος όροφος) 
Ταχ. Κώδικας:105 63 Αθήνα 
Πληροφορίες: Φ. Στριάγκα 
Τηλ.: 210 333 2194            ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
E-mail: fstriagka@mnec.gr 
 
 

Θέµα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της 
Μονάδας Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης 
Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΥ∆&ΠΛΑΠ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, που έχει ορισθεί ως το Εθνικό Σηµείο 
Επαφής για την υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου περιόδου 2009-2014.  
 
 
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων (ΕΥ∆&ΠΛΑΠ) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων – 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία έχει ορισθεί ως 
το Εθνικό Σηµείο Επαφής για την υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ, εφεξής) περιόδου 2009-2014 στην 
Ελλάδα, προκειµένου να στελεχώσει την αρµόδια  Μονάδα Α’ για θέµατα ΧΜ ΕΟΧ 
(Οργάνωση – Προγραµµατισµός - Υποστήριξη) ώστε να ανταποκριθεί 
αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις του, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση 
υπαλλήλων από το ∆ηµόσιο Τοµέα ή/και στη µετακίνηση υπαλλήλων από φορείς 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 
18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων, έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του Π.∆. 63/2005 

(ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).  

2. Το Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012) περί ίδρυσης και µετονοµασίας 

Υπουργείων, µεταφοράς και κατάργησης υπηρεσιών, µε το οποίο ορίζεται ο 

Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων. 

3. Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012), µε το οποίο διορίστηκε ο 

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

4. Το Π∆ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013) «Τροποποίηση του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος 85/2012 - Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
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Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευµάτων αντιστοίχως». 

5. Το Π/∆ 119 (ΦΕΚ 153/Α/25.06.2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Το Π.∆. 117/2012 (ΦΕΚ 202/Α/19.10.2012) και ειδικότερα το άρθρο 1 µε το 

οποίο συνίσταται η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ. 

7. Τη µε αρ. 4014/∆ΙΟΕ 120 (ΦΕΚ 134/Β/9.02.2011) Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Οικονοµικών 

– Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Σύστασης της Ειδικής 

Γραµµατείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς» σύµφωνα µε την 

οποία η «Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου 

Συνοχής» µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και 

Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων». 

8. Τη µε αριθµ. 37142/∆ΙΟΕ 883 (ΦΕΚ 2379/Β/27.08.2012) Απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών - ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων περί «Κατάργησης της Ειδικής Γραµµατείας Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και της Ειδικής Γραµµατείας για την 

Ανταγωνιστικότητα». 

9. Τη µε αριθµ. πρωτ. 31405/∆∆&ΠΚΠ/2317 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο “Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και 

Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής”», (ΦΕΚ Β’ 1270/2001), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών 

Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 

267/Α/3.12.2007) και ιδίως το άρθρο 29 όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε 

ισχύει. 

11.  Τη µε αρ. πρωτ.:  22195/ΕΥ∆&ΠΛΑΠ 526 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών µε τίτλο: «Σύστηµα διαχείρισης και 
ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού (ΧΜ) του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014» (ΦΕΚ 1307/ 
Τεύχος Β/ 30-5-2013) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτής. 
 

12.  Τη µε αρ. 33241/∆∆&ΠΚΠ 2430/03-10-2001 Απόφαση του Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονοµίας µε θέµα «Καθορισµός των τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων του προσωπικού που σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 8 και 7 παρ. 
2α του Ν. 2860/2000  µετακινείται ή αποσπάται στην «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής» όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 
παρ. 5 και του Ν. 2860/2000» (ΦΕΚ 1299/Τεύχος Β/8-10-2001) 

 
προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, κατά προτίµηση: 

• ∆ύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών 

• ∆ύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Οικονοµικών ή Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών επιστηµών 
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Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν υπόψη τα οριζόµενα στη µε  αρ. 
πρωτ.:33241/∆∆&ΠΚΠ 2430/03-10-2001 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας  σχετικά µε τα ελάχιστα απαιτούµενα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα 
προσόντα για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ. Αναφορικά µε τα ως άνω οριζόµενα 
ουσιαστικά προσόντα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της 
υλοποίησης του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, για τις προκηρυσσόµενες θέσεις, θα 
συνεκτιµηθούν συµπληρωµατικά τα εξής:  

- Για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, εµπειρία σε έργα 
ανανεώσιµων πηγών  ενέργειας ή περιβάλλοντος ή διαχείρισης θαλασσίων 
και χερσαίων υδάτινων πόρων. 

- Για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Οικονοµικών ή Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστηµών, εµπειρία σε θέµατα ασύλου και µετανάστευσης. 

- Για όλες τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ θα συνεκτιµηθούν συµπληρωµατικά 
ως ουσιαστικά προσόντα: 

• Εµπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο 
κοινοτικών ή/και αναπτυξιακών έργων ή/και επιχειρησιακών 
προγραµµάτων ή/και επενδυτικών σχεδίων. 

• Εµπειρία σε σύνταξη συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου καθώς και 
σε εκπόνηση εγχειριδίων αυτών. 

• Γνώση διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

• Εµπειρία σε διοίκηση έργων ή/και σε συµβουλευτική υποστήριξη 
φορέων υλοποίησης. 

• Εµπειρία σε διακρατικά προγράµµατα. 

• Ικανότητα δηµιουργικής γραφής 

• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας δεδοµένου ότι η γλώσσα 
εργασίας του Εθνικού Σηµείου Επαφής του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 
είναι η αγγλική. 

 
Προκειµένου να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας, δύναται 
να αποσπασθεί προσωπικό για τέσσερα (4) έτη µε δυνατότητα παράτασης µία ή 
περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 18  του Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προερχόµενο από: 

1. τη ΜΟ∆ Α.Ε., 
2. Φορείς του ∆ηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των οποίων οι 

υπάλληλοι υπηρετούν ήδη σε άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης ή Ειδικές 
Υπηρεσίες Εφαρµογής. 

3. Φορείς του ∆ηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των οποίων οι 
υπάλληλοι δεν υπηρετούν ήδη σε άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης ή 
Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής. 
 

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα υπάρξει διαδικασία προεπιλογής από 
την ίδια την Υπηρεσία και για τους επικρατέστερους υποψηφίους θα εφαρµοσθεί η 
διαδικασία αξιολόγησης για τη στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών, όπως 
προσδιορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) 
και τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 
(ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α /́31-3-2010), όπως 
τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν.  
 
Το θεσµικό πλαίσιο αναφοράς, υποδείγµατα Αίτησης υποψηφιότητας, Υπεύθυνης 
∆ήλωσης και Βιογραφικού Σηµειώµατος, καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.espa.gr 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους 
Σηµειώµατος και να καταθέσουν αίτηµα αξιολόγησης, είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: cohesionfund@mnec.gr, ή µέσω ταχυδροµείου στην εξής διεύθυνση: 
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«Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων (ΕΥ∆&ΠΛΑΠ)», Νίκης 10 (6ος όροφος), 105 63 ΑΘΗΝΑ, µέχρι την 
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 και ώρα 16.00 µ.µ. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 333 
2194, καθηµερινά από 09.30 π.µ. – 17.30 µ.µ. 
 
Θα παρακαλούσαµε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους των 
υπηρεσιών ευθύνης σας.  
 
                                                                            Ο Υπουργός  
                                                         Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
 
 
 

 
 

                                                                      ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 

 

Συνηµµένα: 

- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υπόδειγµα 

- Βιογραφικό σηµείωµα - υπόδειγµα 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

- Όλα τα Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες Υπουργείων, ∆/νσεις 
∆ιοικητικού – Προσωπικού, καθώς και Αυτοτελείς Γραµµατείες (µε την 
παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόµενες από 
αυτές Υπηρεσίες, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα). 

- Όλες οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, ∆/νσεις ∆ιοίκησης 

- Όλες οι Περιφέρειες, ∆/νσεις ∆ιοίκησης 

- Όλες οι Ε.Υ. και Ε.∆.Α. 

- ΜΟ∆ Α.Ε. 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Κ. Χατζηδάκη 

- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μ. Μηταράκη 

- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Σ. Τσόκα 

- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούση 

- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Π. Σελέκου 

- Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Σ∆ΙΤ, κ. Ν. Μαντζούφα 

- Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή ΑΠΠΠ&∆Ε 

- ΕΥ∆&ΠΛΑΠ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗΦ-08Κ


