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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Β' Κ.Π.Σ.
Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.) α.ε., προκειμένου να στελεχώσει Γραμματείες Επιτροπών Παρακολούθησης Π.Ε.Π. και Ομάδες Υποστήριξης Κεντριι
Φορέων, στην υλοποίηση του Β' Κ.Π.Σ., καλεί τους ενδιαφερόμενους να απαντήσουν στην παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το καταστατικό της Μ.Ο.Δ, α.ε., όπου περιέχεται και ο σκοπός της Εταιρίας, έχει δημοσιευτεί στο τρίτο άρθρο του νόμου 2372/96 (Φ.Ε.Κ. Α1 29/28.2.96).
Όλες οι θέσεις είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τα στελέχη που θα προσληφθούν θα πρέπει, όσον αφορά τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, να εγκατασταθούν στην έί
της Περιφέρειας ή του Νομού που θα αποτελεί τον τόπο εργασίας τους, και όσον αφορά τα Τομεακά Προγράμματα στην Αττική. Η πρόσληψη των στελεχών θα γίνει με συμβάσεις ορισμένου χρόνοι
οποίες μπορούν να ανανεώνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. της Μ.Ο.Δ. α.ε. Τα στελέχη αυτά είτε θα προσληφθούν από τον Ιδιωτικό τομέα, είτε θα αποσπασθούν από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομ

Ι. Γραμματείες των Επιτροπών Παρακολούθησης των Π.Ε.Π. Βορείου
Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου
και Στερεάς Ελλάδος.
Με τα στοιχεία 1.1. ως 1.3. περιγράφονται οι κατηγορίες θέσεων και οι αντίστοιχες ελάχιστες απαιτήσεις
που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής:
1.1. Συντονιστής Γραμματείας της Επ.Πα. Π.Ε.Π.
Απαραίτητα Προσόντα:
•Πανεπιστημιακές σπουδές (πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής).
•Εννεαετής επαγγελματική εμπειρία, από την οποία τουλάχιστον τριετής εμπειρία στη διοίκηση ομάδων έργου.
• Ικανότητα χρήσης συστημάτων πληροφορικής.
• Αριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή άλλης
Κοινοτικής γλώσσας.
1.2. Μέλη Γραμματείας της Επ.Πα. Π.Ε.Π.:
Απαραίτητα Προοόντα:
• Πανεπιστημιακές σπουδές (πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής).
• Πενταετής επαγγελματική εμπειρία, από την οποία τουλάχιστον διετής εμπειρία στη διαχείριση
ή υλοποίηση έργου ή προγράμματος.
• Ικανότητα χρήσης συστημάτων πληροφορικής.
• Αριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
1.2.1. Στελέχη παρακολούθησης Υποπρογραμμάτων
Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων σε κάθε Γραμματεία, ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενο
εργασίας (ETnA.FEOGA.EKT), θα προτιμηθούν:
(α) Μηχανικοί ή οικονομολόγοι με εμπειρία στην παραγωγή ή τη διοίκηση τεχνικών έργων ή/και
αξιολόγηση επενδυτικών οχεδίων(ή / και σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης για τις Περιφέρειες
Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου).
(β) Γεωτεχνικός ή οικονομολόγος με εμπειρία σε έργα του αγροτικού τομέα (δεν ισχύει για τις
Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου).
(γ) Κοινωνιολόγος ή οικονομολόγος ή πολιτικός επιστήμων με εμπειρία σε προγράμματα
συνεχιζόμενης κατάρτισης ή αντιμετώπισης του αποκλεισμού.
(δ) Οικονομολόγος με εμπειρία στη χρηματοοικονομική διαχείριση Κοινοτικών προγραμμάτων.
1.2.2. Στελέχη υποστήριξης της Γραμματείας της Επ.Πα. του Π.Ε.Π. με έδρα τους νομούς Σάμου,
Χίου, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδας και Δωδεκανήσου (ισχύει για τα Π.Ε.Π. Βορείου
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου)
Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων, ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενο εργασίας, θα
•προτιμηθούν μηχανικοί ή οικονομολόγοι ή γεωτεχνικοί, και ειδικά στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων
και Νοτίου Αιγαίου θα προτιμηθούν μηχανικοί ή οικονομολόγοι, με εμπειρία στην παραγωγή ή τη
διοίκηση τεχνικών έργων.
1.2.3. Χειριστές Οριζοντίων Ενεργειών
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πανεπιστημιακές σπουδές (πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της
αλλοδαπής) ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Πενταετής επαγγελματική εμπειρία, από την οποία τουλάχιστον διετής εμπειρία σε
συναφείς λειτουργίες.
• Ικανότητα χρήσης πληροφοριακών συστημάτων οργάνωσης γραφείου.
• Αριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Π. Ομάδες Υποστήριξης Κεντρικών Φορέων
Α. Ομάδα Έργου Συντονισμού -Υποστήριξης των Εργων του Υπουργείου
Πολιτισμού που είναι ενταγμένα στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά και
άλλα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.
Β. Ομάδα Στελεχών της Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" (Υπουργείο Περιβάλλον^
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων).
Γ. Ομάδα Εργου "Παρακολούθηση της1 Πορείας Ωρίμανσης των Μεγάλων Έργων
που προτείνονται για ένταξη στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης".
Δ. Ομάδα Έργου Στήριξης Ενεργειών του Υποπρογράμματος 1: "Γενική και Τεχνικι
Εκπαίδευση" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Αρχική
Επαγγελματική Κατάρτιση" (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και θρησκευμάτων.
Ε. Ομάδα Έργου Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας.
ΣΤ. Ομάδα Έργου Υποστήριξης του Υποπρογράμματος 3: "Ανθρώπινοι
Πόροι" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υγεία-Πρόνοια"
(Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας).
Ζ. Ομάδα Έργου Υποστήριξης της Διοίκησης του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
Παρακάτω περιγράφονται οι κατηγορίες θέσεων και οι αντίστοιχες ελάχιστες απαιτήσεις που πρέ
να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής για τις θέσί
εργασίας των Ομάδων Α ως Ζ:

Συντονιστές Ομάδων
Απαραίτητα Προσόντα
• Πανεπιστημιακές σπουδές (πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπή
• Εννεαετής επαγγελματική εμπειρία, από την οποία τουλάχιστον τριετής εμπειρία στη διοίκηί
ομάδων έργου.
• Ικανότητα χρήσης συστημάτων πληροφορικής.
• Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή άλλης
Κοινοτικής γλώσσας.

Στελέχη Ομάδων

Απαραίτητα Προσόντα
• Πανεπιστημιακές σπουδές (πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπή'
• Πενταετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, ανάλογα με την θέση και την
Ομάδα Στελεχών/Έργου (βλέπε αναλυτικότερα στοιχεία στο Τεύχος Προκήρυξης).
• Ικανότητα χρήσης συστημάτων πληροφορικής .
• Αριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή άλλης
Κοινοτικής γλώσσας.

Χειριστές Οριζοντίων Ενεργειών

Απαραίτητα Προοόντα
• Πανεπιστημιακές σπουδές (πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της
αλλοδαπής) ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Πενταετής επαγγελματική εμπειρία, από την οποία τουλάχιστον διετής εμπειρία σε συναφείς λειτουργίε
• Ικανότητα χρήσης πληροφοριακών συστημάτων οργάνωσης γραφείου.
• Αριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή άλλης
Κοινοτικής γλώσσας.

Συνολικά προκηρύσσονται 95 θέσεις εργασίας. Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τις ειδικότερες κατηγορίες θέσεων εργασίας, το αντικείμενο εργασίας της κάθε θέσης, τις αντίστοιχες απαίτησε
(απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα) και την διαδικασία επιλογής αναφέρονται στο Τεύχος Προκήρυξης, το οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να παραλάβουν, μαζί με το έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας, απ<
•τα γραφεία της εταιρίας (Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, Μιχαλακοπούλου 103,115 27 Αθήνα), για τις θέσεις εργασίας των Γραμματειών Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. και των Ομάδων
Υποστήριξης Κεντρικών Φορέων.
• την έδρα της ενδιαφερόμενης Περιφέρειας (Γραφείο Γενικού Γραμματέα), ώρες 10:00 έως 14:00, για τις θέσεις εργασίας των Γραμματειών Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π.
Διευθύνσεις Γενικών Γραμματειών Περιφερειών:
Βορείου Αιγαίου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων

8ης Νοεμβρίου 57, 811 00 Μυτιλήνη
Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
Ριζ. Βουλευτών 7 & Ιακ. Πολυλά, 491 00 Κέρκυρα

Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδος

Πλατεία Τσιροπινά, 841 00 Ερμούπολη
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Υψηλάντου 1,351 00 Λαμία

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η μελέτη του Τεύχους Προκήρυξης και ότι η συμπλήρωση της Αίτησης Υποψηφιότητας που διατίθεται από την Μ.Ο.Δ. α.ε. και τις Περιφέρειες είναι υποχρεωτική
προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν δεκτοί στην διαδικασία επιλοντκ.

