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ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.
ΟΙ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων (Υπαλληλικός Κώδικας ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και του άρθρου 30 του ν.4440/2016
(Α΄224), τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων δεύτερου και τρίτου του ν.
4464/2017 (Α΄46) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του
ν.4509/2017 (Α΄201).
β. των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24 Α του ν. 4369/2016(Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4489/2017 (Α΄140).
γ. των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως αντικαταστάθηκαν
με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 47 του ν.4509/2017 (Α΄201).
δ. της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (Α΄223).
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α. Του Π.Δ.

2.

147/2017

(Α΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου

Οικονομίας και

Ανάπτυξης».
β. τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία
προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
3.

Του Π.Δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»

4. Του Π.Δ. 123/2016 (Α΄208 ) «Ανασύσταση και μετονομασία ………, Μετονομασία
Υπουργείων ………,Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού» .
5.

Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
Δημοσίου Τομέα » (Α΄39) ‘όπως ισχύει .

6.

α. την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29.05.2017 διευκρινιστική εγκύκλιο

του

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης .
β. την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) υπουργική
απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων».
γ. την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ.31809/27.09.2017 διευκρινιστική εγκύκλιο

του

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης .
7. Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/24657/23.9.2016 (ΑΔΑ: 94Χ6465ΦΘΕ-1ΝΑ) υπουργική
απόφαση

«Ορισμός

Μελών

Ειδικού

Συμβουλίου

Επιλογής

Προϊσταμένων

(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και πλήρωσης των θέσεων ευθύνης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την πλήρωση των κάτωθι θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
1.

Προκηρυσσόμενες θέσεις
1. Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΟΕΠ).
2. Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων .
3. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.
4. Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής.
5. Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών
6. Γενική Διεύθυνση Αγοράς
7. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
8. Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

και Ελέγχου.
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2.

Γενική Περιγραφή Καθηκόντων Προκηρυσσόμενων Θέσεων
Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης είναι τα
ακόλουθα:
Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Γενικής Διεύθυνσης με την
αποστολή του Υπουργείου.
Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη
Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από
ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση
εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού
περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.
Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών
Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι
θεσπισμένοι στόχοι.
Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των υποκείμενων οργανικών
μονάδων.
Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των
θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου
λειτουργίας των οργανικών μονάδων, με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού
και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
Η αξιολόγηση του προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται..
Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρμοδιότητες που περιγράφονται
στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην κείμενη νομοθεσία και στα ειδικά
περιγράμματα θέσεων, που προσαρτώνται στην παρούσα προκήρυξη και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Κύρια Καθήκοντα Π.Δ. 147/2017 (A΄ 192)
2.1 Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΟΕΠ).

ΑΔΑ: ΩΒΛΨ465ΧΙ8-ΩΚΧ
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενίσχυση της οικονομικής
και εμπορικής θέσης της Ελλάδας στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Η
Γενική Διεύθυνση επιδιώκει τη δημιουργία συνθηκών που διευκολύνουν και
ισχυροποιούν την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό,
δημιουργώντας νέες αγορές και απομακρύνοντας εμπόδια και συντελούν στην
προσέλκυση ξένων επενδύσεων . Επιδιώκει ιδίως :
α. Τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα κοινής
εμπορικής πολιτικής με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών και τη σύναψη
συμφωνιών προς το συμφέρον της χώρας για την ενίσχυση των ελληνικών
εξαγωγών, την προστασία των Ελλήνων παραγωγών , καθώς και την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων .
β. Την ενσωμάτωση της οικονομικής και εμπορικής θέσης της χώρας μέσα από τη
υποστήριξη και προώθηση των εθνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων
στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς και σε
τρίτα κράτη μέσω της διμερούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας.
γ. Τον συντονισμό των Υπουργείων, των Υπηρεσιών Εξωτερικού στην Ε.Ε. , τον
ΟΟΣΑ και τον ΠΟΕ, καθώς και λοιπών φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και
την αξιολόγηση της εθνικής πολιτικής για την εξωστρέφεια της χώρας.
2.2. Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων είναι ο
συντονισμός της δράσης των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες
συγκροτείται, για την υλοποίηση των επενδυτικών έργων των αναπτυξιακών νόμων
και της επενδυτικής πολιτικής προσέλκυσης Κεφαλαίων Εξωτερικού.
2.3. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων είναι η
διαμόρφωση και εποπτεία του πλαισίου χρηματοδότησης της αναπτυξιακής
πολιτικής της χώρας.
Συγκεκριμένα στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων
είναι:
α. Ο συντονισμός του σχεδιασμού, των προτεραιοτήτων και της εφαρμογής των
αναπτυξιακών πολιτικών, μέσω της διασφάλισης των πόρων του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης,
ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης.
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β. Η εποπτεία και ο συντονισμός του ελέγχου της οικονομικής παρακολούθησης
της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω σχετικών
επιθεωρήσεων.
γ. Η διαμόρφωση και εποπτεία της επίτευξης των οικονομικών στόχων υλοποίησης
των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007 2013 (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα Αλιείας, Λοιπά
προγράμματα) και της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.
δ. Η διαμόρφωση και εποπτεία της επίτευξης των οικονομικών στόχων υλοποίησης
κάθε συγχρηματοδοτούμενου ή εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης που υλοποιείται
μέσω του ΠΔΕ.
ε. Η εκπροσώπηση της χώρας έναντι διεθνών και άλλων οικονομικών Οργανισμών
για τα θέματα προγραμματισμού, χρηματοδότησης και εκτέλεσης του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
2.4. Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής.
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι:
α. Η ανάλυση, η εξειδίκευση και ο επιμερισμός των στρατηγικών στόχων της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τα αρμόδια
όργανα Διοίκησης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, για τον τομέα ευθύνης της
Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτή.
β. Η εκπόνηση στοχοθεσίας, ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων, ο
συντονισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής των επιμέρους στόχων κάθε
Διεύθυνσης, ανάλογα με τις αρμοδιότητές της, όπως και η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της μέσω συγκεκριμένων ετήσιων ποιοτικών και ποσοτικών
δεικτών και η λήψη διορθωτικών μέτρων όπου αυτό απαιτείται.
γ. Η προώθηση της ανάπτυξης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής βιομηχανίας, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των Πολύ
μικρών Επιχειρήσεων (ΠμΕ), μέσω του σχεδιασμού και του συντονισμού της
υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών, πρωτοβουλιών, μέτρων και δράσεων.
δ. Η ενθάρρυνση και η στήριξη της πάσης μορφής και φύσεως
επιχειρηματικότητας, όπως η καινοτομική επιχειρηματικότητα, η νεανική και η
γυναικεία επιχειρηματικότητα, η επιχειρηματικότητα ειδικών κατηγοριών πολιτών,
για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
ε. Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και εφαρμογών αρμοδίως, για την
προαγωγή και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση των
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δυνατοτήτων της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στη βιομηχανική
δραστηριότητα και των συναφών προς αυτή υπηρεσιών, την χρήση νέων
σύγχρονων θεσμών και εργαλείων χρηματοδότησης για την υποστήριξη των
επιχειρήσεων.
στ. Η εξασφάλιση της απαιτούμενης συνεργασίας με άλλα συναρμόδια
Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών
στόχων που τίθενται, όπως και η μέριμνα για την αποτελεσματική εποπτεία και την
υποστήριξη των φορέων και οργανισμών που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στη Γενική
Γραμματεία, για την υλοποίηση του έργου τους.
ζ. Ο συντονισμός για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για θέματα
αρμοδιότητάς της που εξετάζονται στα όργανα της ΕΕ, τους διεθνείς και
περιφερειακούς οργανισμούς και εισήγηση αρμοδίως, όπως και ο συντονισμός για
τη σύναψη με τρίτες χώρες διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Κατανόησης σε
θέματα αρμοδιότητας της.
η. Η εκπροσώπηση της Ελλάδος στις εξής ομάδες υψηλού επιπέδου: (1) Ομάδα
Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη» (High
Level Group on Competitiveness and Growth) και (2) Ομάδα Πολιτικής
Επιχειρήσεων - Γενικοί Διευθυντές (Enterprise Policy Group - Directors General)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποστηρίζεται στη λειτουργία του αυτή από το Τμήμα
Βιομηχανικής Πολιτικής & Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων της Διεύθυνσης
Βιομηχανικής Πολιτικής.
2.5 Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου.
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι:
α.

Η

στήριξη,

η

προώθηση

της

ανάπτυξης

και

η

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των Πολύ μικρών Επιχειρήσεων (ΠμΕ), μέσω της
εκπόνησης εναρμόνισης και εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας
(ευρωπαϊκής και εθνικής) για τα βιομηχανικά προϊόντα και της άσκησης εποπτείας
επιτήρησης τους από τις υπηρεσίες της ΓΓΒ, που έχουν οριστεί ως αρμόδιες εθνικές
αρχές, όπως επίσης και η αδειοδότηση βιομηχανιών, επιχειρηματικών περιοχών,
εγκαταστάσεων και τεχνικών επαγγελμάτων και δεξιοτήτων.
β. Η ανάλυση, η εξειδίκευση και ο επιμερισμός των στρατηγικών στόχων της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τα αρμόδια
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όργανα Διοίκησης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, για τον τομέα ευθύνης της
Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων που υπάγονται σ’ αυτή.
γ . Η στοχοθεσία, ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων, ο συντονισμός, η
παρακολούθηση της εφαρμογής των επιμέρους στόχων κάθε Διεύθυνσης σύμφωνα
με τις αρμοδιότητές της, όπως και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μέσω
συγκεκριμένων ετήσιων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών.
δ. Η διατύπωση αρμοδίως εισηγήσεων και προτάσεων πολιτικής, εφαρμογών
και θεσμικού πλαισίου, για τη βελτίωση της ποιότητας και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών προϊόντων που παράγουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις και τη βελτίωση της επιτήρησης και εποπτείας των εγκαταστάσεων,
της γενικής ασφάλειας προϊόντων και της αγοράς, προκειμένου να διασφαλίζεται η
προστασία των χρηστών, των εργαζομένων, του περιβάλλοντος όπως και ο υγιής
ισότιμος ανταγωνισμός.
ε. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών και του προσωπικού, σχετικά με την επίτευξη
των στόχων και αποτελεσμάτων και η λήψη διορθωτικών και συμπληρωματικών
μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους.
στ.Η εξασφάλιση της απαιτούμενης συνεργασίας με άλλα συναρμόδια
Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών
στόχων που τίθενται, όπως και η μέριμνα για την αποτελεσματική εποπτεία και την
υποστήριξη των φορέων και οργανισμών που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στη Γενική
Γραμματεία, για την επίτευξη του έργου τους.
ζ. Ο συντονισμός για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για θέματα
αρμοδιότητάς της που εξετάζονται στα όργανα της ΕΕ (Συμβούλια Υπουργών,
Σύνοδοι Γενικών Διευθυντών κ.λπ.), τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς
(π.χ ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης, Διαπίστευσης,
Μετρολογίας, Ποιότητας κ.λπ.) και εισήγηση αρμοδίως, όπως και ο συντονισμός
για τη σύναψη με τρίτες χώρες διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Κατανόησης
(MoU’ s) σε θέματα αρμοδιότητάς της.
2.6. Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς είναι ο σχεδιασμός πολιτικής
για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την
ασφάλεια των συναλλαγών, την προστασία των Εταιρειών και των Πιστωτικών
Ιδρυμάτων, καθώς και την ομαλή λειτουργία του εμπορίου, τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας των επαγγελματικών οργανώσεων, την προστασία των
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εμπορικών συναλλαγών, την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού των
επιχειρήσεων και ιδίως:
α. η μελέτη του επιπέδου και του τρόπου διαμόρφωσης τιμών των προϊόντων και
υπηρεσιών,
β. η διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων, ερευνών και τιμοληψιών σε κάθε στάδιο
παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών,
γ. η άρση περιορισμών και η εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών σε όλα τα στάδια
της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών.
2.7 Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΔΔΣ) σύμφωνα με το ν.4412/16
είναι Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) και έχει ως αποστολή το σχεδιασμό,
τον προγραμματισμό και την κεντρική διαχείριση της παροχής κεντρικών και
επικουρικών δραστηριοτήτων των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και
υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, ο στρατηγικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων είναι η επιτελική οργάνωση, ο συντονισμός και η διαχείριση των
διαδικασιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και η διαχείριση και
υποστήριξη των συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ.
Σκοπός της ΓΔΔΣ είναι η συνεχής βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των
δημοσίων συμβάσεων, με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, την
ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, τη διαρκή ανάπτυξη των συνεργατικών
σχέσεων με τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, μέσω της
ορθολογικής οργάνωσης και της αποτελεσματικής και βιώσιμης λειτουργίας,
αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία. Μέσα από τη
λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης επιδιώκεται:
α. Τόνωση των συνθηκών του ανταγωνισμού και βελτίωση της
επιχειρηματικότητας.
β. Εξοικονόμηση πόρων του Δημοσίου μέσω της υλοποίησης προμηθειών με χρήση
νέων τεχνολογιών.
γ. Επιτελικός προγραμματισμός των προμηθειών Φορέων του Δημοσίου.
δ. Απορρόφηση και αξιοποίηση κοινοτικών πόρων διαμέσου της υλοποίησης
Δημοσίων συμβάσεων, το αντικείμενο των οποίων συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ε. Διαχείριση της υλοποίησης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής
υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών άλλων Φορέων του Δημοσίου καθώς και
παροχή παντός είδους τεχνικής συνδρομής και αντιμετώπιση κάθε ζητήματος
τεχνικής φύσης που ανακύπτει κατά τα στάδια της υλοποίησης των Δημοσίων
συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
στ. Διαχείριση και πλήρης υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
2.8 Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή είναι η
προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η προστασία της υγείας, της
ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων τους, η προαγωγή της
πληροφόρησης και επιμόρφωσής τους ώστε να επηρεάζουν σε όφελός τους τις
εξελίξεις στην αγορά, η υποστήριξη της οργάνωσής τους σε ενώσεις καταναλωτών
και της ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν, η διαμόρφωση υγιούς
καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

3.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας –
Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα
α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι
δημόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξαρτήτων Αρχών και των ΟΤΑ β΄
βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.,
κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, οι οποίοι ανήκουν σε κλάδο, οι υπάλληλοι
του οποίου προβλέπεται, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, ότι μπορούν να
προΐστανται στις προκηρυσσόμενες θέσεις ή κατέχουν το βασικό τίτλο σπουδών
του κλάδου αυτού ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Όλοι
οι ανωτέρω υποψήφιοι θα πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και επιπλέον, κατά την ημερομηνία λήξης
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων:
α) να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος
τουλάχιστον
ή
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β) να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον
έτη
ή
γ) να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
και να κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο
βαθμό αυτόν
ή
δ) να κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο
βαθμό αυτόν.
Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως ισχύουν,
λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων θέσης
ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος, αντίστοιχα, που
έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.
αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες.
β. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν α. πτυχίο
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του π.δ.50/2001, όπως ισχύει και β. τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και
όπου απαιτούνται πρόσθετα τυπικά προσόντα, όπως προβλέπονται στις οικείες
οργανικές διατάξεις και στα ειδικά περιγράμματα θέσεων τα οποία προσαρτώνται
στην παρούσα προκήρυξη (Παράρτημα Β΄) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ.50/2001, όπως ισχύει.
Κλάδοι προϊσταμένων
1. Στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των Κλάδων , με προϋπόθεση την
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας έτσι όπως αποδεικνύεται στο π.δ. 50/2001,
όπως ισχύει.
2. Στη Γενική Διεύθυνση

Ιδιωτικών Επενδύσεων προΐσταται υπάλληλος

κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
( άρθρο 5 παρ.2 π.δ.157/2013).
3. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων προΐσταται υπάλληλος όλων
των Κλάδων της κατηγορίας ΠΕ.
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4. Στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας
ΠΕ όλων των Κλάδων, με προϋπόθεση την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
έτσι όπως αποδεικνύεται στο π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.
5. Στη Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών

και Ελέγχου

της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) προΐσταται υπάλληλος όλων
των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ.
6. Στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων της
κατηγορίας ΠΕ.
7. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή προΐσταται υπάλληλος όλων των
κλάδων της κατηγορίας ΠΕ.
8. Στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή προΐσταται

υπάλληλος όλων των

κλάδων της κατηγορίας ΠΕ.

Κωλύματα Υποψηφιότητας

4.

1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου
οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την
υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των υποψηφιοτήτων.
2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να
τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία
ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα
αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικήματα ή
του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό
παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ.
3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης που
υπηρετεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α’ 18),
όπως ισχύει.
4.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος που ως αξιολογητής υπαιτίως
δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων του, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016.
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5. Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δέκα πέντε
(15) και ξεκινά πέντε (5) μέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι από
την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και λήγει την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική
πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή
αποστέλλεται ταχυδρομικώς.
6. Αίτηση Υποψηφιότητας
1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για πέντε (5), κατ’
ανώτατο όριο, θέσεις από το σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων.
2. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου
ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε
αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται
στην αίτηση του υποψηφίου.
3. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που
συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε
περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση
υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό
Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα
βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον
υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα
δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης
υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες
Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
4. Μετά το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας της παρ.
3, οι Διευθύνσεις Προσωπικού κοινοποιούν σε κάθε υποψήφιο τη βεβαίωση των
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού του σημειώματος. Οι
υποψήφιοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την

ΑΔΑ: ΩΒΛΨ465ΧΙ8-ΩΚΧ
κοινοποίηση, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού τυχόν ενστάσεις τους επί
των βεβαιώσεων. Οι

εν λόγω ενστάσεις εξετάζονται από τις Διευθύνσεις

Προσωπικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.
5. Μετά το πέρας των διαδικασιών των παρ. 3 και 4, οι οικείες Διευθύνσεις
Προσωπικού αποστέλλουν αμελλητί στη Γραμματεία του Ειδικού Συμβουλίου
Επιλογής Προϊσταμένων (Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα) τις αιτήσεις
υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων, τα βιογραφικά τους σημειώματα, τις
βεβαιώσεις περί τήρησης της υποχρεώσεις του αξιολογητή για την αξιολόγηση των
υφισταμένων του, τις βεβαιώσεις στοιχείων των αρμόδιων Διευθύνσεων
Προσωπικού, τις τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους και τα
αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση, που τηρούνται στο
προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, με κοινοποίηση του διαβιβαστικού αυτού
εγγράφου στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

7. Στάδια Επιλογής
1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων πολιτικών
Διοικητικών

Υπαλλήλων

(Υπαλληλικός

Κώδικας

ν.3528/2007),

όπως

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και του
άρθρου 30 του ν.4440/2016 (Α΄224), τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων
δεύτερου και τρίτου του ν. 4464/2017 (Α΄46) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις
των άρθρων 47 και 48 του ν.4509/2017 (Α΄201) και τις διατάξεις των παρ. 1γ και 1δ του
άρθρου 30 του ν. 4369/2016.
2. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. εξετάζει κατ΄ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του Υ.Κ., όπως ισχύει. Ακολούθως,
μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του Υ.Κ.,
όπως ισχύει, και στο άρθρο 30 του ν. 4369/2016 στις εξής ομάδες κριτηρίων:
επαγγελματικής κατάρτισης,
άσκηση καθηκόντων ευθύνης.
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4369/2016, δεν εφαρμόζεται το κριτήριο της
περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 85 του Υ.Κ., μοριοδότηση βάσει
αξιολόγησης.
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3.Στη συνέχεια, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει, για κάθε προκηρυσσόμενη θέση, πίνακα
κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Στη διαδικασία της δομημένης
συνέντευξης καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης.
Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά.
Κατά τη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη του
τα προσαρτημένα στην παρούσα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης.
4. Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε ομάδας
κριτηρίων, με εξαίρεση την ομάδα κριτηρίων γ’, πολλαπλασιάζεται με τον εξής
συντελεστή:
προσόντα

επαγγελματικής κατάρτισης,
ση καθηκόντων

ευθύνης,
5. Ακολούθως, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά
βαθμολογίας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.
6. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., όπως
ισχύει, και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, με
απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π.
7. Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. τοποθετούνται, με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, προϊστάμενοι στη θέση για την
οποία έχουν επιλεγεί, για θητεία τριών (3) ετών. Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας
υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής ή ΟΤΑ β΄ βαθμού επιλεγεί ως
προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτησή του αποσπάται
αυτοδικαίως στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

8.

Χρόνος Συνδρομής Προϋποθέσων - Κωλυμάτων Υποψηφιότητας
Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου. Οι
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το
ΕΙ.Σ.Ε.Π. οποτεδήποτε ανακύψει κώλυμα υποψηφιότητας του υποψηφίου.
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9. Tρόπος Απόδειξης Προσόντων
Όλα τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.
50/2001. Ειδικά, για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται
υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

10. Δημοσιότητα της Προκήρυξης
1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
2. Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται αμελλητί στο δικτυακό τόπο του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης , καθώς και στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.
3. Η παρούσα προκήρυξη τοιχοκολλάται στο κεντρικό κατάστημα, όπου
στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου, με σχετικό αποδεικτικό.
4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης γνωστοποιεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο,
την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στο Υπουργείο,
καθώς επίσης στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτό,
προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.
5. Οι αποδέκτες της παρούσας, γνωστοποιούν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την
προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στο φορέα,
καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτό,
προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι
αρμόδιο για την κοινοποίηση της παρούσας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
και στους ΟΤΑ β΄ βαθμού . Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι
αρμόδιο να αναρτήσει την παρούσα στο δικτυακό τόπο του.
ΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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Συνημμένα :
Παράρτημα Α : Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας - Βιογραφικό Σημείωμα
Παράρτημα Β : Οκτώ (8) Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.)

Πίνακας Αποδεκτών
1. Όλα τα Υπουργεία (Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού).
2. Ανεξάρτητες Αρχές (Διευθύνσεις Διοικητικού).
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες (Διευθύνσεις Διοικητικού).
4. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) gd_prosl@asep.gr
5. Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) Βασ. Σοφίας 15
6. Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας, και άλλων πόρων ( Ε.Γ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.).
7. Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ
8. Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ
9. Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
10. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
11. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.
12. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
13. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας,
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων ( Ε.Γ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία".
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ( τ. ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ)
Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού
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Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).
22. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
23. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σταδίου 27, 105 61 Αθήνα
(προκειμένου να κοινοποιηθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους ΟΤΑ
β΄ βαθμού)
Κοινοποίηση :
1. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. , Ψύλλα 2 & Φιλελλήνων, 105 57 Αθήνα , adedy@adedy.gr
2. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δ/νση Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και
Πειθαρχικών Θεμάτων
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
Εσωτερική Διανομή :
-

Γραφείο Υπουργού

-

Γραφείο Αν. Υπουργού

-

Γραφείο Υφυπουργού

- Γραφεία Γενικών/ Ειδικών Γραμματέων
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων
-

It@mnec.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)

