ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη και τις παρακάτω
πληροφορίες:
Ερώτηση 1
Πού βρίσκεται η έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ;
Απάντηση
Η έδρα της Υπηρεσίας βρίσκεται στην Αθήνα, στην περιοχή της Πλάκας (Αγίας Φιλοθέης 2).
Ερώτηση 2
Υπάρχει η δυνατότητα απόσπασης στην Υ ΟΠΣ δόκιμου δημόσιου υπαλλήλου;
Απάντηση
∆εν είναι εφικτή η απόσπαση δόκιμων δημόσιων υπαλλήλων (γνωμοδότηση 367/2005 του
Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης).
Ερώτηση 3
Η πρόσκληση αφορά σε πρόσληψη, μετάταξη ή απόσπαση;
Απάντηση
Η πρόσκληση αφορά σε απόσπαση/μετακίνηση για πέντε (5) έτη με δυνατότητα ισόχρονων
παρατάσεων.
Ερώτηση 4
Υπάρχει η δυνατότητα απόσπασης προσωπικού που υπηρετεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου;
Απάντηση
Όχι.
Ερώτηση 5
Πώς γίνεται η απόσπαση; Χρειάζεται η γνώμη υπηρεσιακού/ών συμβουλίου/ων;
Απάντηση
Η απόσπαση γίνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού ή του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας (της Υπηρεσίας όπου ανήκει το στέλεχος), ύστερα από ερώτημα του
Γενικού Γραμματέα ∆ημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ προς την Επιτροπή Αξιολόγησης, χωρίς να
απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 18 του Νόμου 3614/2007 όπως ισχύει).
Περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
δείτε
στην
εγκύκλιο
εδώ:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypiresiaops/prokirikseis/Diadikasia_Apospaseon.pdf
Ερώτηση 6
Σε περίπτωση που αποσπαστώ ποιόν βαρύνει η μισθοδοσία μου;
Απάντηση
Η μισθοδοσία συνεχίζει να βαρύνει τον Φορέα προέλευσης (άρθρο 18 του Νόμου 3614/2007).
Ερώτηση 7
Σε περίπτωση που κατέχω στο δημόσιο θέση ∆Ε και έχω ήδη υποβάλει δικαιολογητικά για
αναγνώριση πτυχίου ΠΕ σε ποια θέση μπορώ να αποσπαστώ;
Απάντηση
Θα αποσπαστείτε σε θέση ∆Ε. Όταν αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών σας από τον Φορέα
προέλευσης και επιθυμείτε, θα γίνουν εκ νέου οι διαδικασίες απόσπασης και εφόσον υπάρχει
κενή θέση ΠΕ στην Υπηρεσία ΟΠΣ, θα την καταλάβετε.

Ερώτηση 8
Ποιό είναι το ωράριο εργασίας των στελεχών της Υπηρεσίας ΟΠΣ;
Απάντηση
Τα στελέχη της Υπηρεσίας ΟΠΣ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία φορά το χρόνο ποιο
ωράριο από τα παρακάτω θα ακολουθούν:
α) 07.00 – 15.00
β) 07.30 – 15.30
γ) 08.00 – 16.00
δ) 08.30 – 16.30
ε) 09.00 – 17.00
στ) 09.30 – 17.30
ζ) 10.00 – 18.00 (ΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Β.10/12412/01-07-2014 (ΦΕΚ 1963/Β/21-07-2014)).

