
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» 

Μονάδα Γ’: Οργάνωσης και Υποστήριξης 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

Αθήνα,    19 / 09 / 2019 

Αρ. πρωτ.:   254                              

Ταχ. Δ/νση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 

Ταχ. Κωδ. : 115 26  Αθήνα 

Πληροφορίες : Αν. Κιάμος 

Τηλ. : 210 69 30 440 

 Fax : 210 69 30 451  

email : akiamos@mou.gr 

 

1. Προς: 

2. Όπως Πίνακας Αποδεκτών 

3.  

4. Κοιν. 

5. Όπως Πίνακας Κοινοποιήσεων  

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

«ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΥΔΔΑΔ)». 

 

Έχοντας υπόψη (όπως κάθε φορά ισχύουν): 

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

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 

2. Τον Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 και 

ειδικότερα τα άρθρα 34 έως 38 και 59. 

3. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 /Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

4. Τo Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) περί Ανασύστασης και μετονομασίας 

Υπουργείων. 

5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) περί Διορισμού Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 

6. Την με αριθ. 45480/ΕΥΘΥ 318 (ΦΕΚ 1446 τ.Β’ /27-4-2017) ΚΥΑ περί «Σύστασης και 

Διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του ν. 4314/2014. 

7. Την με αριθ. 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 N.4314/2014 (Α’ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 127874/ΕΥΘΥ 964/29.11.18 (ΑΔΑ: 

ΩΦΛΛ465ΧΙ8-ΗΘ4) ΚΥΑ. 
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8. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση 

των Μονάδων της:  

 Μονάδα Α’: Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής 

των Περιβαλλοντικών Πολιτικών 

 Μονάδα Β’: Εφαρμογής και Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Πολιτικών, Παρακολούθησης και 

Υλοποίησης Πράξεων/Δράσεων 

 Μονάδα Γ’: Οργάνωσης και Υποστήριξης, 

σύμφωνα με την με αριθμό (6) αναφερόμενη ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση, 

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από την 

ΚΥ της ΜΟΔ Α.Ε είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν.4314/2014, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α’ 267), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά 

περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην ΚΥΑ με αριθ. 45480/ΕΥΘΥ 318 (ΦΕΚ 1446/Β/27-

4-2017), όπως αναφέρονται παρακάτω: 

 

1. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται: 

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της 

αλλοδαπής. 

β. 3ετής επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της 

ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, 2ετής για τους κατόχους 

μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της 

αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, και για τους απόφοιτους της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 1ετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.  

2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, 

ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και 

διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και 

αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή 

ιδιωτικού τομέα, στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η 

ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και 

συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μιας 

εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) και η ικανότητα 

χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών internet. 
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα, 

σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, και την Αίτηση Υποψηφιότητας, που επισυνάπτονται 

στην παρούσα, και να τα αποστείλουν, συνοδευόμενα από τους αναφερόμενους τίτλους 

σπουδών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση justedespa@mou.gr.  

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου 

συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού. Η πρώτη αξιολόγηση του 

προσωπικού θα διενεργηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2019. Σε τακτά χρονικά διαστήματα 

(ενδεικτικά κάθε ένα μήνα) θα εξετάζονται τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα των 

υποψηφίων, θα αξιολογούνται και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. 

 

Η παρούσα πρόσκληση, μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα (Υπόδειγμα Βιογραφικού 

Σημειώματος, υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας και Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου 

Βιογραφικού Σημειώματος) καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

(www.ministryofjustice.gr), την ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ 

(www.justedespa.gr) και την ιστοσελίδα της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων – ΜΟΔ ΑΕ (www.mou.gr). 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια 

στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ», κ. Αναστάσιο Κιάμο (210-

6930444), κα Εύη Κουτσιούμπα (210-6930440), κατά τις εργάσιμες ημέρες, από  09:00 - 

15:00. 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας. 

2. Βιογραφικό σημείωμα (τυποποιημένο). 

3. Οδηγίες συμπλήρωσης τυποποιημένου βιογραφικού σημειώματος. 

4. ΚΥΑ 45480/ΕΥΘΥ 318 (ΦΕΚ 1446/Β’/27-4-2017). 

 

 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης 

 

 

 

Κωνσταντίνος Τσιάρας 
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Εσωτερική Διανομή: 

 Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 Ειδικές Υπηρεσίες Νόμου 4314/2014 

 Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 

 Γραφείο Γενικού Διευθυντή Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

 

2. ΜΟΔ ΑΕ 

 Πρόεδρο, κ. Παναγιώτη Πάντο 

 

3. Υπουργείο Δικαιοσύνης 

 Γραφείο Υπουργού  

 Γενικού Γραμματέα ΥΔΔΑΔ 
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