ΑΔΑ: Β4ΨΧ-Χ0Α

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΗ 15.11.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ &
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
Σαχ. Διεφκυνςθ : Κοραι 4
Σαχ. Κϊδικασ : 105 64
Πλθροφορίεσ : Λουκάτου Χαρά
Σθλζφωνο
: 2131313906
Fax
: 2131501490
E-mail
: eyssep@ydmed.gov.gr

Ακινα, 26 Οκτωβρίου 2012
Αρ. Πρωτ. ΕΤΕΠ/οικ.685
Προσ:
- Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ
(με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί
το παρόν ςε όλα τα Τπουργεία - αρμόδιεσ
διευκφνςεισ)
- ΜΟΔ ΑΕ

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη τελζχωςη τησ Ειδικήσ Τπηρεςίασ
τρατηγικού χεδιαςμού και Εφαρμογήσ Προγραμμάτων (ΕΤΕΠ)

Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ προτίκεται να
καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ & Εφαρμογισ
Προγραμμάτων «ΕΤΕΠ» ςε προςωπικό και προβαίνει ςε ανοιχτι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ για πλιρωςθ κζςεων με απόςπαςθ υπαλλιλων από το Δθμόςιο Σομζα ι
από Φορείσ του Ευρφτερου Δθμόςιου Σομζα, ωσ εξισ:
Δεκατρείσ (13) κζςεισ ΠΕ
Μία (1) κζςθ ΣΕ
Μία (1) κζςθ ΔΕ
Οι υποψιφιοι πρζπει να διακζτουν τα κατά περίπτωςθ προςόντα που προβλζπονται ςτθν
Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Οικονομίασ & Οικονομικϊν υπ’ αρικμ. Οικ.
867/18-7-2008 (ΦΕΚ 1432/Β/18-7-2008).
Για τθ ςτελζχωςθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ κα εφαρμοςκεί θ διαδικαςία που προςδιορίηεται
ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 1α του άρκρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και τισ
διατάξεισ του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).
Ειδικότερα, για τισ κζςεισ των ΠΕ και ΣΕ κα ςυνεκτιμθκοφν:
Η γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.
Η εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ι άλλων προγραμμάτων.
Η γνϊςθ των κεμάτων που διαλαμβάνει το ΕΠ «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 20072013» (ΕΠ ΔΜ).
Η εναςχόλθςθ με ςφγχρονα ηθτιματα δθμόςιασ διοίκθςθσ και εξυπθρζτθςθσ του
πολίτθ κατά τθν κακθμερινι εργαςία τουσ ςτθ κζςθ που κατζχουν ςιμερα.

Η ςυμμετοχι ςε ομάδεσ ζργου/εργαςίασ.
Η ευχζρεια χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν και μεκόδων επικοινωνίασ.
θμειϊνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερθ ανάγκθ για ειδικότθτεσ των επιςτθμϊν πλθροφορικισ,
οικονομίασ, νομικισ και ςτατιςτικισ.
Για τθ κζςθ ΔΕ κα ςυνεκτιμθκοφν:
Η γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.
Η εμπειρία ςε γραμματειακι υποςτιριξθ ομάδων και προϊςταμζνων μονάδων.
Η ευχζρεια χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν και μεκόδων επικοινωνίασ.
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ καλοφνται να υποβάλουν μζχρι 26 Νοεμβρίου 2012 ςτο πρωτόκολλο
τθσ ΕΤΕΠ (Κοραι 4, 1οσ όροφοσ, γραφείο Γ7) και ϊρεσ 09.00 – 17.00 ςε ζντυπθ μορφι,
ι / και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ eyssep@ydmed.gov.gr, τα
ακόλουκα:
Συποποιθμζνο βιογραφικό ςθμείωμα (Βιογραφικό θμείωμα 1 και 2).
Φωτοαντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν.
Η παροφςα πρόςκλθςθ, τα τυποποιθμζνα ζγγραφα του βιογραφικοφ, κακϊσ και οι οδθγίεσ
ςυμπλιρωςισ του, βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου
www.ydmed.gov.gr (αρχικι ςελίδα) ςτο πεδίο προςλιψεισ- πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ για 15 κζςεισ ςτθν ΕΤΕΠ.
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να απευκφνονται ςτα
τθλζφωνα 2131313906, 2131313902, 2131313914 και ϊρεσ 09.00 ζωσ 17.00.
Θζτουμε υπόψθ των υποψθφίων ότι το κακιερωμζνο ωράριο τθσ υπθρεςίασ είναι 09.00 –
17.00, αλλά με δεδομζνο ότι βριςκόμαςτε ςε κρίςιμο ςθμείο τθσ διαχειριςτικισ περιόδου
και ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ για τθ χϊρα και τθ δθμόςια διοίκθςθ ενδζχεται να απαιτθκεί
απαςχόλθςθ πζραν αυτοφ.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΜΑΝΟΤΟ ΒΟΛΟΤΔΑΚΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γραθείο Υπουργού
Γραθείο Γενικού Γραμμαηέα
ΔΗΕΣ (για ανάρηηζη ζηην ιζηοζελίδα)

