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Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.)

της

Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ), προκειµένου να ενισχύσει τη
στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη µετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον ∆ηµόσιο
Τοµέα ή από Φορείς του Ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1α του
άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.
Το θεσµικό πλαίσιο αναφοράς περιλαµβάνει:
•

Τον 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

•

Την υπ’ αριθµό πρωτ. 36844/ΟΠΣ 887/6-8-2008 (ΦΕΚ 1672/Β/18-8-2008) Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών περί
τροποποίησης της υπ’ αριθµό πρωτ. 10195/∆ΙΟΕ 144/23-3-2001 (ΦΕΚ 340/Β/28-32001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε τίτλο «Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού
Συστήµατος», µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 9 του Ν.
3614/2007

•

Την υπ’ αριθµό πρωτ. 33340/ΟΠΣ 804/18-7-2008 (ΦΕΚ 1526/Β/4-8-2008) Απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε θέµα «Τροποποίηση της υπ’ αριθµό πρωτ.
11447/2-4-2001 (ΦΕΚ 358/Β/3-4-2001) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας,
µε τίτλο «Καθορισµός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 µετακινείται ή αποσπάται στην
Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ)»
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Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέµονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως εξής:
•

Έξι (6) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες ενδεικτικά κατανέµονται ως εξής:
Τρεις

•

(3)

θέσεις

πτυχιούχων

Θετικών

ή

Τεχνολογικών

Επιστηµών,

κατά

προτίµηση Πληροφορικής, µε αποδεδειγµένη διετή (2) εµπειρία σε κάποιo/α
από τα παρακάτω αντικείµενα:
•

Java Programming

•

Συντήρηση, αναβάθµιση και επικαιροποίηση λογισµικού σε περιβάλλον
Oracle 10g ή/και µεταγενέστερο, συµπεριλαµβανοµένων Oracle Forms και
Reports

•

Oracle DBA

•

Oracle Business Intelligence

•

.Net Framework

Θα συνεκτιµηθούν γνώσεις ή και εµπειρία σε XML και Web Services και
συγγραφή κώδικα στα παραπάνω εργαλεία καθώς και εµπειρία σε διαδικασίες
πιστοποίησης, σύµφωνα µε το ISO/IEC 27001:2005.

•

Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Μηχανικών ή Οικονοµολόγων ή Θετικών ή
Τεχνολογικών

Επιστηµών

ή

Οργάνωσης

και

∆ιοίκησης

Επιχειρήσεων,

µε

αποδεδειγµένη διετή (2) εµπειρία στην χρήση των Πληροφοριακών Συστηµάτων
της Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ και του ΟΠΣ για το ΕΣΠΑ, ή και άλλων
πληροφοριακών συστηµάτων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και η ικανότητα
κατανόησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και σύνταξης οδηγιών,
προδιαγραφών κλπ.
Θα συνεκτιµηθούν γνώσεις και εµπειρία σε διαδικασίες διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ
και έργων του ∆ηµοσίου Τοµέα ή/και ιδιωτικών επενδύσεων, ανασχεδιασµό
διαδικασιών για την εφαρµογή τους σε πληροφοριακά συστήµατα, διαχείρισης
συστηµάτων ποιότητας (ΕΝ ISO 9001:2008) ή/και διαχείρισης συστήµατος
ασφάλειας (ISO/IEC 27001:2005).
•

Μία (1) θέση της κατηγορίας ΤΕ,

•

Μία (1) θέση της κατηγορίας ∆Ε,

Για τις θέσεις ΤΕ και ∆Ε θα συνεκτιµηθεί εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν:
o

άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Windows και MS
Office (word, excel, power point κλπ.) και ευχέρεια στη λειτουργία εργαλείων
πληροφορικής,

o
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o

µεγάλη ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας,

o

πτυχίο αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower. Επιθυµητή η γνώση
δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας. Οι παραπάνω δύο θέσεις (2) προορίζονται για τη
διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ.

Προκειµένου να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας, µπορεί να αποσπασθεί
προσωπικό για τέσσερα (4) έτη, µε δυνατότητα παράτασης για µία ή περισσότερες φορές και για
ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3614/2007
ως ισχύει, προερχόµενο από:
1. Τη ΜΟ∆ Α.Ε.
2. Φορείς του ∆ηµοσίου ή ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, των οποίων οι υπάλληλοι υπηρετούν
ήδη σε άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης ή Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής ή Ειδικές
Υπηρεσίες Συντονισµού
3. Φορείς του ∆ηµοσίου ή ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, όπου οι υπάλληλοι δεν υπηρετούν
ήδη σε άλλες Ειδικές Υπηρεσίες

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην υπ'
αριθµό πρωτ. 33340/ΟΠΣ 804/18-7-2008 (ΦΕΚ 1526/Β/4-8-2008) Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών, ενώ είναι επιθυµητό να διαθέτουν σχετική εµπειρία σε αντίστοιχες
θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του ΕΣΣΑΑ ή του ΕΣΣΑΛ ή του Γ' ΚΠΣ.

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρµοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στην
παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να αποστείλουν:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
στην Υπηρεσία ΟΠΣ (Ταχ. ∆/νση: Αγίας Φιλοθέης 2, Τ.Κ. 10556 Αθήνα) ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση sec.ops@mnec.gr. Η πρόσκληση αυτή είναι ανοικτή, ωστόσο οι αιτήσεις που θα
υποβληθούν µέχρι την Τετάρτη 17/9/2014, θα αξιολογηθούν άµεσα.
Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων κλπ θα υποβληθούν, εφ’ όσον
ζητηθούν από την Υπηρεσία ΟΠΣ.
Πληροφορίες για την Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ), η παρούσα
πρόσκληση, καθώς και Υποδείγµατα του Βιογραφικού Σηµειώµατος και της αίτησης έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ops.gr.
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Θα παρακαλούσαµε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπάλληλους των Υπηρεσιών
ευθύνη σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε ηλεκτρονικά στο mail sec.ops@mnec.gr.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Όλα τα Υπουργεία - ∆/νσεις ∆ιοικητικού
2. Όλες οι Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες Υπουργείων και Αυτοτελείς Γενικές Γραµµατείες
3. Όλες οι Περιφέρειες - Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
4. Όλες οι Ε.Υ.
5. ΜΟ∆ Α.Ε.

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2. Γραφείου Υφυπουργού κ. Οδ. Κωνσταντινόπουλου
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ (ηλεκτρονικά)
4. Γραφείο Γεν. ∆/ντού Αναπτ. Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής & ∆ηµοσίων Επενδύσεων
5. Υπηρεσία ΟΠΣ
6. Όλες τις Ε.Υ. του ΥΠ ΑΝΑΝ
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