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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Αθήνα, 22/10/2015 

Αριθμ. Πρωτ.: 1 

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Θέμα: “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Μόνο για Υπηρετούντες στο Δημόσιο, 
ή τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-Υποδοχής-Ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.)“ 

I. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-Υποδοχής-
Ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
(τομέας μετανάστευσης), προκειμένου να στελεχωθεί, προτίθεται να προβεί σε  απόσπαση 
ή μετακίνηση υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου , από το ∆ημόσιο ή από φορείς του ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α΄/14-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1.α του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 
267/Α΄/3-12-2007) και με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α΄/28-2-
2013), καθώς και του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014). 

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
περιλαμβάνει: 

1. Το Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄/9−07−2015) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη 
χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην 
επικράτεια κράτους − μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους 
εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος − μέλος και 
2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων 
χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
9. 



 
 

 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ, 

ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 
(Υ.∆.Ε.Π.Α.Υ.Ε.) 

 

 
 2 από 6  
 

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικότερα 
το άρθρο 18 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, 
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
53/Α/31.03.2010), την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 246/Α/18-12-2012) 
και το άρθρο πρώτο του ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/28-2-2013). 

3. Το Ν. 4314/2014 «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 στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014). 

4. Τη με αριθμό 131/18-4-2008 (ΦΕΚΒ/887/14-05-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
περί «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων» όπως αναδιαρθρώθηκε με τη με αριθμό 16356/24-4-2013 (ΦΕΚ 
Β/1024/25-4-2013) ΚΥΑ και αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 85334 / ΕΥΘΥ717/24-
08-2015 (ΦΕΚΒ/1825/24-08-2015) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Επιτελική ∆ομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
(τομέας εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ.4 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της 
υπ΄αριθμ.16356/24-4-2013 (ΦΕΚ Β΄1024/25-4-2013 ΚΥΑ, όπως ισχύει». 

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1493/2015 (ΦΕΚ 1856/Β/27.8.2015) 
«∆ιάρθρωση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, 
Υποδοχής και Ένταξης (Υ.∆.Ε.Π.Α.Υ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης (τομέας μετανάστευσης) του άρθρου 9 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76/Α΄/9−07−2015) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας − 
Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις 
οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ ΕΕ σχετικά με 
την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων 
χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους −  μέλους και 
σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που 
διαμένουν νομίμως σε κράτος − μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις 
εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και 
άλλες διατάξεις» 

6. Τον με αριθ. 28346 της 13ης Αυγούστου 2015 (ΦΕΚ 577/13−08−2015) ∆ιορισμό 
Ειδικού Γραμματέα στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου 
Υποδοχής και Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
Γεώργιου Καρατζόγλου 

7. Τη με αρ.πρωτ. 1494/27-08-2015 (ΦΕΚ Β’ 1847/27.08.2015) ΥΑ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
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Ανασυγκρότησης (αρμόδιο για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής) στον Ειδικό 
Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Μονάδων της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, Υποδοχής και Ένταξης (Υ.∆.Ε.Π.Α.Υ.Ε.) για τη 
διαχείριση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας για την Προγραμματική περίοδο 2014−2010 καθώς και 
λοιπών συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών ή εθνικών έργων. 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 1847/27-8-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1847/27.08.2015) ΚΥΑ “Προσδιορισμός 
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, Υποδοχής και 
Ένταξης». 

II. Οι προς πλήρωση θέσεις είναι σαράντα (40) και αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Τριάντα τέσσερις (34) ΠΕ εκ των οποίων: 
 ΠΕ Μηχανικών με εμπειρία σε διαχείριση έργων ΚΠΣ- ΕΣΠΑ ή/ και σε έργα 

υποδομών δημοσίων έργων ή/ και σε ιδιωτικά έργα κατασκευών 
 ΠΕ  Νομικών Επιστημών με εμπειρία σε θέματα ∆ημόσιων Συμβάσεων  
 ΠΕ Κοινωνικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, (κατά 

προτίμηση Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους) με εμπειρία σε θέματα 
μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου. 

 ΠΕ Οικονομολόγων –Οικονομικών Επιστημών με εμπειρία σε 
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

 ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα 
έργα, θέματα επικοινωνίας - πληροφόρησης – δημοσιότητας ή / και 
διαφήμισης και Τεχνική Βοήθεια.  

2. Δύο (2 ΤΕ) εκ των οποίων: 

 ΤΕ Πληροφορικών με εμπειρία στο ΟΠΣ. 
 ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή/και 

οικονομικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

3. Τέσσερις (4) ΔΕ Πληροφορικής ή ∆ιοικητικών Γραμματέων με αντίστοιχη εμπειρία. 

Εμπειρία σε έργα σχετικά με ΜΚΟ καθώς και πολύ καλή (επίπεδο C1) γνώση Αγγλικών θα 
συνεκτιμηθεί θετικά για την κάλυψη επιμέρους θέσεων. 

III. Η αξιολόγηση του υποψηφίου ολοκληρώνεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο 
περιλαμβάνει εξέταση του φακέλου του υποψηφίου, και το δεύτερο συνέντευξη 
προεπιλογής αυτού από Επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 
της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, Υποδοχής και Ένταξης.  

Στη συνέχεια, για τους προεπιλεγέντες του ανωτέρω δευτέρου σταδίου, θα εφαρμοσθεί η 
διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του N.2860/2000 (ΦΕΚ 251/A/4-11-
2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 
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3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α'/3-12-2007) και τις διατάξεις της παραγράφου 8β του άρθρου 10 
του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-03-2010) και ισχύει. 

IV. Για την συμμετοχή στην διαδικασία στελέχωσης της Υπηρεσίας, οι υποψήφιοι πρέπει 
να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της με αριθμ. πρωτ. 1847/27-8-2015 
(ΦΕΚ 1847/Β΄) ΚΥΑ “Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 
προσωπικού για τη στελέχωση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Ασύλου, Υποδοχής και Ένταξης» ενώ είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε 
αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών.  

Επιπλέον προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί να μην έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές 
στον υποψήφιο και να μην εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία. 

Το ανωτέρω προσωπικό δύναται να μετακινηθεί ή να αποσπασθεί για τέσσερα (4) έτη με 
δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 4332/2015 και  το Ν. 4314/2014, όπως 
ισχύει. Η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν ή αποσπασθούν στην 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, Υποδοχής και Ένταξης βαρύνει 
τον φορέα προέλευσής τους.  

V. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν: 

1. αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα).  

2. τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο υπόδειγμα), συνοδευόμενο από τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά (έγγραφα και βεβαιώσεις) σε απλές φωτοτυπίες 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα παραπάνω έντυπα και να τα 
καταθέσουν στο πρωτόκολλο της Επιτελικής ∆ομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Εσωτερικών), Κοραή 4, 2ος όροφος, 10564 Αθήνα, 
μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2015 (5/11/2015) και ώρες από 10:00 – 15:00, με την 
ένδειξη “Αίτηση υποψηφιότητας για τη στελέχωση της ΥΔΕΠΑΥΕ”, αυτοπροσώπως 
ή με εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικά, (με  ημερομηνία αποστολής φακέλου την 
καταληκτική ημερομηνία)   ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς-courier (με  ημερομηνία 
αποστολής φακέλου την καταληκτική ημερομηνία)  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις:  mvogiatzi@mou.gr ή emamali@mou.gr.  

VI. Η παρούσα προκήρυξη, με συνημμένα το υπόδειγμα αίτησης και το Τυποποιημένο 
Υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος, καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 1847/27-8-2015 
(ΦΕΚ 1847/Β΄) ΚΥΑ “Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 
προσωπικού για τη στελέχωση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Ασύλου, Υποδοχής και Ένταξης» έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
www.ypes.gr/el/ministry/jobs/  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαρία Βογιατζή στο 
τηλέφωνο 2131501455, ή στην κα Ελίνα Μάμαλη στο τηλέφωνο 2131501251 κατά τις 
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ώρες 10:00 – 15:00. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα σχετικά 
υποδείγματα θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
www.ypes.gr/el/ministry/jobs/ και στη ∆ιαύγεια. 

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους υπαλλήλους των 
υπηρεσιών ευθύνης σας. 

 

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΕΠΑΥΕ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ 
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Συνημμένα:  

1. Υπόδειγμα Αίτησης 

2. Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος και οδηγίες συμπλήρωσής του 

3. ΚΥΑ διάρθρωσης Υ∆ΕΠΑΥΕ (ΦΕΚ Β’ 1856/27.08.2015) 

4. ΚΥΑ προσόντων Υ∆ΕΠΑΥΕ (ΦΕΚ Β’ 1847/27.08.2015) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

1. Όλα τα Υπουργεία/ Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, ∆/νσεις ∆ιοικητικού– 
Προσωπικού καθώς και Αυτοτελείς Γραμματείες (με την παράκληση να 
κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες από αυτές εποπτευόμενες Υπηρεσίες 
αρμοδιότητας τους)  

2. Όλες τις Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις της χώρας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί 
στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας τους)  

3. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις Υπηρεσίες 
αρμοδιότητας τους)  

4. Όλες τις Ε.Υ. και Ε.Υ.∆.Ε.Π.  

5. ΜΟ∆ Α.Ε (με ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλα τα στελέχη)  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υ∆ΕΠΑΥΕ  

 Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 


