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Α.Π.: ΟΙΚ 3430
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκειμένου να ενισχύσει τη
στελέχωσή της για την κάλυψη των αναγκών της, προτίθεται 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 το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως ισχύει.
Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:
Έξι (6) θέσεις κατηγορίας Π.Ε., εκ των οποίων,


(3) τρεις θέσεις Μηχανικών



(3) τρεις θέσεις Οικονομολόγων- Διοικητικού

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει:
1. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/ 3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το Νόμο 3840/2010 (ΦΕΚ 53/ Α΄/31.3.2010).
2. Την με αριθμ.53898/ΕΥΘΥ 2382/26-11-2010 ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας με θέμα «Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41539/Γ΄ΚΠΣ 285/08.12.2000 (ΦΕΚ
1501/Β΄/08.12.2000) Κοινής
Περιφέρεια

Βορείου

Αιγαίου,

Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην
όπως

αυτή

έχει

τροποποιηθεί

από

την

9774/ΕΥΣ

1128/29.02.2008 (ΦΕΚ 457/17.03.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει με σκοπό την
αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας
3. Την Υ.Α. αριθμ. 44208/ΚΠΣ Γ 300/27.12.2000 (ΦΕΚ 1623/Β/29.12.2000), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την Υ.Α.53894/ΕΥΘΥ 2383/26.11.2010 με θέμα: “Καθορισμός τυπικών και
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ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται
: 697- σύμφωνα με το άρθρο
18 του Ν. 3614/2007 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Βορείου Αιγαίου”

4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Η στελέχωση της Ενδιάμεση Διαχειριστικής Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 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) και ισχύει.
Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, δύναται να μετακινηθεί ή 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, ως ισχύει.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην υπ΄
αριθ. Υ.Α. 53894/ΕΥΘΥ 2383/26-11-2010, ενώ είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία
σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του ΕΣΣΑΛ ή του ΕΣΣΑΑ ή του Γ΄Κ.Π.Σ.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα
μετακινηθούν ή αποσπαστούν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, βαρύνει στον φορέα προέλευσής τους.
Η έδρα της Υπηρεσίας είναι η Μυτιλήνη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
1. αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα),
2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο υπόδειγμα)
Η προσκόμιση τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων, αποδεικτικά εμπειρίας,
αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών κ.ο.κ. θα πρέπει να συντελεσθεί σε αυτό το στάδιο μαζί
με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα παραπάνω έντυπα και να τα καταθέσουν
στο πρωτόκολλο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη
διεύθυνση : 1ο χλμ Μυτιλήνης – Λουτρών, Μυτιλήνη ΤΚ 81100, μέχρι την 10 Σεπτεμβρίου
2014 και ώρες από 08:30 -15:00 με την ένδειξη πάνω στο φάκελο «Για τη στελέχωση της
ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»
Στη συνέχεια θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 7 πορ. 2α του
N.2860/2000 (ΦΕΚ 251/A/4-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α
του άρθρου 1Β του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α'/3-Ι2-2007) και τις διατάξεις του
Ν.3Β40/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α' /31-3-2010) και ισχύει.
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: 697Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών

ευθύνης σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γιαννάκα Δέσποινα στα
τηλέφωνα 22513052012 και 6972511206, κατά τις ώρες 9:00-15:00.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα σχετικά υποδείγματα θα βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου (www.pepba.gr).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
Χ.Α.
Μονάδα Δ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

1. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου :
- Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Όλα τα Υπουργεία / Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού καθώς και
Αυτοτελείς Γραμματείες ( με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες από αυτές
εποπτευόμενες Υπηρεσίες αρμοδιότητας τους)
3. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις Υπηρεσίες
αρμοδιότητας τους)
4. Όλες οι Περιφέρειες της χώρας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας τους)
5. Π.Ε. Βορείου Αιγαίου και Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
6..Όλες οι Ε.Υ. και ΕΔΑ
7. ΜΟΔ ΑΕ
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