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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ειδική Γραμματεία ∆ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Μονάδα Γ΄ Οργάνωσης –Υποστήριξης
Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Μακράκη
Τηλ.: 210 -7450867
Fax.: 210 – 7473666
E Mail: gmakraki@mou,gr
Αθήνα, 11-05-2016
Αρ. Πρωτ : 2397/660Γ /Φ04

Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ / ∆/νσεις ∆ιοικητικού
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλες
τις εποπτευόμενες από αυτά Υπηρεσίες ΝΠ∆∆ &ΝΠΙ∆ του
Ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα)
ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία»

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της,
προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το ∆ημόσιο Τομέα ή
από Φορείς του Ευρύτερου ∆ημοσίου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του
άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) ως ισχύει.
Το πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει:


Το ν.3614/2007 (Α΄ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.



Το ν.4314/2014 (Α΄265) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει



Την με ΑΠ 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6/2015 (Β΄1248) απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” του άρθρου
5 παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της υπ’ αριθ. 1121/408∆/Φ03/2012 (Β
655) κοινής υπουργικής απόφασης



Την υπ’ αριθ. 44212/ΚΠΣ Γ΄ 301/29.12.2000 (Β΄ 1623) κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης
«Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που
μετακινείται ή αποσπάται στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» και την υπ’ αριθμ. 2974/666∆/ Φ.04/
17.03.2008 (Β 564) τροποποίηση και συμπλήρωση της
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Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:


Εννέα (9) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής:
o

Μία (1) Θέση της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή με συναφές πτυχίο ή/και
μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο θετικών επιστημών με ειδική εμπειρία στην
πληροφορική, για το Γραφείο ΟΠΣ της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ

o

Τρείς (3) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ άλλων ειδικοτήτων
με τριετή, τουλάχιστον εμπειρία στην αξιολόγηση, διαχείριση ή
παρακολούθηση
συγχρηματοδοτούμενων
έργων
Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

o

∆ύο (2) θέσεις Νομικών, ∆ύο (2) θέσεις Οικονομολόγων, Μία (1) θέση ΠΕ
Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών με εμπειρία στον προγραμματισμό,
αξιολόγηση ή διαχείριση έργων στους τομείς του ΕΠΑνΕΚ και ιδίως σε
κρατικές ενισχύσεις.



Τρείς (3) θέσεις κατηγορίας ΤΕ Λογιστικής ή Πληροφορικής



Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού – ∆ιοικητικού Λογιστικού ή
Γραμματέων. Οι προς πλήρωση θέσεις της κατηγορίας ∆Ε αφορούν στελέχη
διοικητικής υποστήριξης των Μονάδων της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ με κύρια καθήκοντα 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.

Οι υποψήφιοι /ες, πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται
στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας & Οικονομικών υπ’
αριθμ. 44212/ΚΠΣ Γ΄ 301/29.12.2000 (Β΄ 1623), ενώ είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική
εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του Eθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας 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 (Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στο άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265)
Η αίτηση υποψηφιότητας δύναται να υποβληθεί μέχρι την Πέμπτη 09 Ιουνίου 2016


Έντυπα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ Μεσογείων 56, 1ος
όροφος Αθήνα ΤΚ 11527, με την επισήμανση «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για
στελέχωση της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ»



Με επιστολή ή ταχυμεταφορά στην ως άνω διεύθυνση



Μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
akarapetsa@mou.gr και gmakraki@mou.gr

στις

ηλεκτρονικές

διευθύνσεις

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής τους.
Πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και υποδείγματα για αίτημα
αξιολόγησης, Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr.
Θα παρακαλούσαμε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπάλληλους των
υπηρεσιών ευθύνης σας.
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Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ: 210 7450872, 2107450867 και ώρες 09.00 έως 17.00.

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ
Συνημμένα
1. Αίτηση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - υπόδειγμα
2. Βιογραφικό σημείωμα- υπόδειγμα
3. ΥΑ 44212/ΚΠΣ Γ΄ 301/29.12.2000 (Β΄ 1623), για τα προσόντα των στελεχών της ΕΥ∆
ΕΠΑνΕΚ
4. ΥΑ 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6/2015 (Β΄1248) σύστασης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
3. Γραφείο ΓΓ ∆ημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως ∆ιαχείρισης Τομεακών Ε.Π του ΕΤΠΑ και ΤΣ
2. Όλες τις Μονάδες της ΕΥ∆ Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία »
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