
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: [Ε.Ι.2_10] Επιστολή 
Έκδοση 2η

Ημ. Έγκρισης: 19/01/2016
Σελ. 1 / 2

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
               

Ταχ. Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax 
email

:
:
:
:
:

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
Ελένη Πουλιάση
2613/611 403
2610/422978 
epouliasi@mou.gr

ΠΡΟΣ 1. Στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ

2. Στελέχη Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής
  Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφ. Δυτικής Ελλάδας

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 38 και 59.

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 /Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει.

4. Την υπ. αριθ. 519/ΕΥΘΥ004/04-01-2016 τροποποίηση της υπ. αριθ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-
03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/8.12.2000 ΚΥΑ.

5. Την υπ΄αριθμ. 102763/ΕΥΘΥ 739 (ΦΕΚ Β 3652/17-10-2017) ΚΥΑ «Διαδικασία εφαρμογής 
της κινητικότητας και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προσωπικού στις Ειδικές 
Υπηρεσίες του ν.4314/2014 (Α 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 127874/ΕΥΘΥ964/29-11-18 ΚΥΑ.

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ) σύμφωνα με τις αρμοδιότητες, το υφιστάμενο 
στελεχιακό δυναμικό και το εν ισχύ οργανόγραμμά της.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωση των Μονάδων της, προτίθεται να προβεί σε 
απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από:
α) Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του ν. 4314/2014
β) Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης ως ακολούθως:

 Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ 
 Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΤΕ 
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Οι θέσεις αφορούν στελέχη όλων των ειδικοτήτων τα οποία πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα 
τυπικά προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στην υπ. αριθ. 519/ΕΥΘΥ004/04-01-2016 
τροποποίηση της υπ. αριθ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015) Υπουργικής 
Απόφασης, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 
41546/Γ΄ΚΠΣ/281/8.12.2000 ΚΥΑ.

Η μετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού γίνεται για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα παράτασης 
μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 
του Ν.4314/2014. Ο ίδιος νόμος περιλαμβάνει θέματα που αφορούν το προσωπικό των Ειδικών 
Υπηρεσιών ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα 
αποσπαστούν ή θα μετακινηθούν στην ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ βαρύνει το φορέα προέλευσής τους.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου 
συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, 26441 Πάτρα, 1ος όροφος στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου / Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα)
 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα)

σε φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του αιτούντος 
καθώς και την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Συνοδευτικά δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ.) θα ζητηθούν σε 
επόμενη φάση, από την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης αυτών πριν την 
τελική επιλογή θα επιβάλλεται ο αποκλεισμός τους.

Η παρούσα πρόσκληση, τα τυποποιημένα έγγραφα της αίτησης και του βιογραφικού, καθώς και 
οι οδηγίες συμπλήρωσής του, διατίθενται από τα γραφεία της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ και βρίσκονται 
αναρτημένα στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ: www.dytikiellada.gr.

Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2613 611 403 
(Ελένη Πουλιάση), 2613611407 (Σταυρούλα Αδαμοπούλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από 08.00 – 16.00.

                                                                             Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

                                                                                         Νεκτάριος Φαρμάκης

Συνημμένα:
 Αίτηση υποψηφιότητας
 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Κοινοποίηση:
ΜΟΔ Α.Ε. /Τμήμα Διοικητικού
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