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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το Υπουργείο Υγείας εκπροσωπούμενο αρμοδίως από τον Γενικό Γραμματέα Υγείας προκειμένου να
αυξηθεί η στελέχωση στην «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(ΕΥΕΤΥΚΑ), σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, δημοσιεύει την παρούσα πρόσκληση για
υποβολή αιτημάτων για τη μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στο οικείο Υπουργείο ή για την
απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή τη
ΜΟΔ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03-12-2007)
όπως ισχύει.
Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνει :
1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2007(ΦΕΚ 53/τ.Α’/31-03-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» και με την από 18-12-2012 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 246/τ.Α’/18-12-2012) και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 130383/01-10-2009 (ΦΕΚ 2136/τ.Β’/01-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση
Σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Την αριθ. ΔΥ1α/Γ.Π. οικ.85659 (ΦΕΚ 1500/τ.Β’/6-9-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του
προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3614/2007
στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως :
Πέντε (5) θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
Μία (1) θέση της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
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 Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην ως
άνω 3 σχετική ΚΥΑ ενώ οι τρείς θα αξιολογηθούν και για θέση προϊσταμένων μονάδων ως την
ίδια ΚΥΑ ορίζεται. Είναι επιθυμητό να διαθέτουν και τεκμηριώνουν σχετική εμπειρία σε
αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του Γ’ Κ.Π.Σ, ή σε φορείς υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ώστε να συνεισφέρουν στην ανταπόκριση της Υπηρεσίας
σε απαιτήσεις όπως διαδικασίες σύστασης και ανάληψης υποχρεώσεων του δημοσίου έναντι
τρίτων, δημόσιες αναθέσεις, ωρίμανσης και διοίκησης έργου ή προγράμματος, δημόσιας
διοίκησης και δημόσιου λογιστικού, για νομολογία εθνική ή Δ.Ε.Κ., πράξεων πληροφορικής,
διαδικασίες συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 18
του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/31-03-2010) και την από 18-12-2012 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 246/τ.Α’/18-12-2012) και ισχύει.
Η μετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού, η ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων
προϊσταμένων μονάδων ισχύει για τέσσερα (4) έτη και μπορεί να παραταθεί μία ή
περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
Ν.3614/2007, ως ισχύει.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα
στοιχεία του Βιογραφικού τους Σημειώματος, σύμφωνα με τα υποδείγματα και να τα
καταθέσουν στο πρωτόκολλο της ΕΥΕΤΥΚΑ, Αβέρωφ 12Α, 3ος όροφος μέχρι και
την 15.3.2013 κατά τις ώρες 09:30-15:00. Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων στην
Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 θα ξεκινήσει άμεσα όπως αυτά θα υποβάλλονται,
μετά την ανάρτηση της παρούσας στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Πληροφορίες για την ΕΥΕΤΥΚΑ, η παρούσα πρόσκληση και τα υποδείγματα του Βιογραφικού
Σημειώματος και της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα http://www.ygeia-pronoia.gr, την
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου
Υγείας
(www.yyka.gov.gr) και την ιστοσελίδα για το ΕΣΠΑ (www.espa.gr).
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης σε όλους τους υπαλλήλους των
υπηρεσιών ευθύνης σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 213 2037 552 και
213 2037 554 , κατά τις ώρες 09:30-15:00.
Συνημμένα :
● Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
● Βιογραφικό Σημείωμα 1
● Βιογραφικό Σημείωμα 2
● Οδηγίες συμπλήρωσης Βιογραφ. Σημειώματος

Ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Υγείας

Πελοπίδας Καλλίρης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
●
●

Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν
την παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ του Ευρύτερου
Δημοσίου Τομέα)
Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων και Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού

●

Όλες τις Περιφέρειες – Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (με την παράκληση να ενημερώσουν τους
οικείους Ο.Τ.Α.)
● Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑΕ
(με την παράκληση να ενημερώσει ηλεκτρονικά το δίκτυο των Ειδικών Υπηρεσιών)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :







Γραφείο Υπουργού Υγείας
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
Γραφείο Υφυπουργού Υγείας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας
Όλες τις Δ/νσεις, Αυτοτελή Τμήματα & Γραφεία της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας καθώς και τους εποπτευόμενους φορείς αυτού
Ε.Υ.Ε.Τ.Υ.Κ.Α.
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