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Πληροφορίες:  

Τηλ.: 
e-mail: 

Ειδ. Υπ. ΟΠΣ 

213 1500301 
sec.ops@mnec.gr 

Αθήνα, 4-7-2016 

Αρ. πρωτ.  70630 / ΟΠΣ 753 

  ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ / Δ/νσεις 
Διοικητικού (με την παράκληση να 
κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλες 
τις εποπτευόμενες από αυτά 

Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) 

    
    

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) 

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προκειμένου να 

ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από 

τον Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει. 

 

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει: 
 

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

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Α) 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 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Την υπ’ αριθμό 69132/ΕΥΘΥ 625/22-6-2015 (ΦΕΚ 1451/Β/10-7-2015) Υπουργική 

Απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθμό 

36844/ΟΠΣ 887/6-8-2008 (ΦΕΚ 1672/Β/18-8-2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης»  

 Την υπ’ αριθμό πρωτ. 11447/2-4-2001 (ΦΕΚ 358/Β/3-4-2001) Απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Οικονομίας, με τίτλο «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 

προσωπικού που σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 μετακινείται ή 

αποσπάται στην Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)», όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αριθμό πρωτ. 1  33340/ΟΠΣ 804/18-7-

2008 (ΦΕΚ 1526/Β/4-8-2008) 

 Την υπ’ αριθμό πρωτ. 15154/ΕΥΘΥ 271/8-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΦΦ-24Ψ) εγκύκλιο για την 

Διαδικασία αποσπάσεων και μετακινήσεων υπαλλήλων στις Ειδικές Υπηρεσίες καθώς και 

την εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 61433/ΕΥΘΥ 603/8-6-2016 (ΑΔΑ: 706Ξ4653Ο7-ΕΗ7) 

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως εξής: 

• Έξι (6) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής: 

• Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών, κατά 

προτίμηση Πληροφορικής, με αποδεδειγμένη διετή (2) εμπειρία σε κάποιo/α 

από τα παρακάτω αντικείμενα:  

• Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων σε μία από 

τις εξής τεχνολογίες: 

• Java 

• Oracle Forms και Reports 

• .Net Framework 

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις ή και εμπειρία σε XML και Web Services 

• Oracle DBA 

• Oracle Business Intelligence 

• Εμπειρία σε διαδικασίες πιστοποίησης, σύμφωνα με το ISO/IEC 27001. 

• Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων Μηχανικών ή Οικονομολόγων ή Θετικών ή 

Τεχνολογικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με 

αποδεδειγμένη διετή (2) εμπειρία στην χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων 

της Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ και του ΟΠΣ για το ΕΣΠΑ καθώς και η 

ικανότητα κατανόησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και σύνταξης 

οδηγιών, προδιαγραφών κλπ. 

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις και εμπειρία σε διαδικασίες διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ 

και έργων του Δημοσίου Τομέα ή/και ιδιωτικών επενδύσεων, ανασχεδιασμό 

διαδικασιών για την εφαρμογή τους σε πληροφοριακά συστήματα, διαχείρισης 

συστημάτων ποιότητας (ΕΝ ISO 9001) ή/και διαχείρισης συστήματος ασφάλειας 

(ISO/IEC 27001). Επίσης γνώσεις σε διαχείριση έργων του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και  Ευρωπαϊκών 

Ταμείων όπως Ταμείο Απόρων, Ταμείο Μετανάστευσης κλπ  

• Μία (1) θέση πτυχιούχων Οικονομολόγων ή Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών 

με άριστη γνώση και εμπειρία σε διαχείριση επεξεργασία δεδομένων μέσω 
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λογιστικών φύλλων και δημιουργία προηγμένων ερωτημάτων σε βάσεις 

δεδομένων, ή/και  

Καλή γνώση απεικόνισης στοιχείων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών (GIS) ή/και  

Μεγάλη εμπειρία αξιοποίησης δεδομένων από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, εμπειρία σε έργα data mining όπου θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η 

γνώση σε ανάλυση δεδομένων με χρήση στατιστικών πακέτων ή/και εργαλείων 

επιχειρηματικής ευφυΐας (ΒΙ). 

• Μία (1) θέση της κατηγορίας ΤΕ, κατά προτίμηση Πληροφορικής ή Διοικητικού -  

Λογιστικού 

• Μία (1) θέση της κατηγορίας ΔΕ, κατά προτίμηση Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού 

ή Διοικητικών – Γραμματέων.  

Ειδικότερα σημειώνουμε ότι η προς πλήρωση θέση κατηγορίας ΔΕ αφορά στέλεχος διοικητικής 

υποστήριξης των μονάδων της ΕΥΟΠΣ με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού 

αρχείου, αναρτήσεις στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, κλπ 

Για τις θέσεις ΤΕ και ΔΕ θα συνεκτιμηθεί εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν: 

- άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Windows και MS Office 

(word, excel, power point κλπ.) και ευχέρεια στη λειτουργία εργαλείων πληροφορικής,  

- οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες επικοινωνίας,  

- μεγάλη ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, 

- μεγάλη ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση δεύτερης 

ευρωπαϊκής γλώσσας ή γλώσσας των χωρών του ΕΟΧ. 

 

Προκειμένου να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας, μπορεί να αποσπασθεί 

προσωπικό για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες φορές και για 

ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4314/2014 

ως ισχύει, και του άρθρου προερχόμενο από: 

1. Τη ΜΟΔ Α.Ε.  

2. Φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, των οποίων οι υπάλληλοι υπηρετούν 

ήδη σε άλλες Ειδικές Υπηρεσίες  

3. Φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπου οι υπάλληλοι δεν υπηρετούν 

ήδη σε άλλες Ειδικές Υπηρεσίες  

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην υπ' 

αριθμό πρωτ. 11447/2-4-2001 (ΦΕΚ 358/Β/3-4-2001) Απόφαση.  
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Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στην 

παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

στην Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ (Ταχ. Δ/νση: Αγίας Φιλοθέης 2, Τ.Κ. 10556 Αθήνα) ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση sec.ops@mnec.gr. Η πρόσκληση αυτή είναι ανοικτή, ωστόσο οι αιτήσεις 

που θα υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 14/9/2016, θα αξιολογηθούν άμεσα. 

Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων κλπ θα υποβληθούν, εφ’ όσον 

ζητηθούν από την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ.  

Πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), η 

παρούσα πρόσκληση, καθώς και Υποδείγματα του Βιογραφικού Σημειώματος και της αίτησης 

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ops.gr.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα 

μετακινηθούν ή αποσπαστούν στην Ειδική Υπηρεσία βαρύνει το φορέα προέλευσής τους. 

Θα παρακαλούσαμε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπάλληλους των Υπηρεσιών 

ευθύνη σας. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε ηλεκτρονικά στο mail sec.ops@mnec.gr. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 

 
 

  ΠΑΝ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 
 

 
 

 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης  και Τουρισμού (ηλεκτρονικά) 

2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ηλεκτρονικά) 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ (ηλεκτρονικά) 
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντού Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ηλεκτρονικά) 
5. Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ 
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