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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
τ. Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας»

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας προτίθεται να
καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
πλήρωση θέσεων με μετακίνηση, ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου
χρόνου από φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και του Ν.4314/23-122014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) ως ισχύουν.
Το θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων…. και όπως διατάξεις» (άρθρα 34 και 38),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του 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.
3. Το Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων,

μισθολογικές

ρυθμίσεις

και

άλλες

επείγουσες

διατάξεις

εφαρμογής

της

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (παρ.2 άρθρο
6).
4. Την υπ’ αριθμ. Β1-4977/2008 (ΦΕΚ 1540/Β/4-8-2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών,
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης με τίτλο «Σύσταση και
οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία
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Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του
Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή (ΦΕΚ 1540/Β/04-04-08-2008), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ.άριθ.210/2011 (ΦΕΚ844/Β/16-05-2011) ΚΥΑ των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας,

4977/2008[ΦΕΚ1540/Β/2008]

ΚΥΑ

με
των

τίτλο

τροποποίηση

Υπουργών

της

με

Εσωτερικών,

αριθ.πρωτ.Β1Οικονομίας

και

Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο τέως
Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του εμπορίου και της προστασίας του
Καταναλωτή», καθώς και από την εφαρμογή του Ν.4314/2014 και ειδικότερα άρθρο 18
παρ.1 σχετικά με τη σύσταση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας».
5. Την υπ’ αριθμ.: Β1-4978/08 (ΦΕΚ 1577/Β/6-8-2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών,
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης με τίτλο «Προσδιορισμός τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του
Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή».
Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως εξής:


Έξη (6) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ



Μία (1) θέσεις της κατηγορίας ΤΕ



Μία (1) θέσεις της κατηγορίας ΔΕ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην ως
άνω 5. ΚΥΑ.
Σχετικά, θα αναζητηθούν ως επιθυμητά, γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ή και περισσότερα κατά
περίπτωση αντικείμενα όπως, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προκηρύξεων έργων
προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη Συμβάσεων,
παροχή στοιχείων παρακολούθησης προόδου υλοποίησης φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου

των

έργων,

σύνταξη

ΤΔΠΠ

και

δελτίων

παρακολούθησης

έργων,

κατάρτιση οδηγών εφαρμογής προγραμμάτων, σχεδιασμός συστημάτων εργασίας και
επιχειρησιακών διαδικασιών με ροές εργασιών και διαγράμματα διαδικασιών, εμπειρία
σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ, γραμματειακή υποστήριξη.
Για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1 α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007
(ΦΕΚ 267/Α/13-12-2007) και ισχύει, στο άρθρο 10 παρ.8 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-32010), στο άρθρο 1 παρ. 6 εδ.α του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/28-2-2013), στην αριθ.
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15154/ΕΥΘΥ 271/8-4-2013 ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού, καθώς και στα άρθρα 34 έως 39 και 59
του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) ως ισχύουν.

Όσοι επιλεγούν, θα προταθούν να τοποθετηθούν στην Επιτελική Δομή τ.ΥΠ.ΑΝ.&ΑΝΤ με
μετακίνηση ή απόσπαση για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές
για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4314/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εκτιμούν ότι, οι γνώσεις και η εμπειρία τους ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις που θέτει η παραπάνω Κ.Υ.Α., καλούνται να υποβάλουν αίτηση, καθώς και τα στοιχεία
του Βιογραφικού τους Σημειώματος μέχρι την 25-04-2016 και ώρες 09:00-15:00 στο
Πρωτόκολλο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πλ.
Κάνιγγος, 2ος όροφος Γραφ.237] με την ένδειξη «Για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
τ. ΥΠ.ΑΝ.&ΑΝΤ.». Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή ή με courier στην
ίδια ως άνω διεύθυνση.
Επί πλέον συνοδευτικά δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λ.π.,) θα ζητηθούν σε επόμενη φάση.
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος, καθώς και η παρούσα πρόσκληση με συνημμένη αίτηση,
βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες http://eysed.gge.gov.gr/ ή http://gge.gov.gr/.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ:210-3893394 και ώρες 09.00
έως 15.00.
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα πρόσκληση σε όλους τους υπαλλήλους των
Υπηρεσιών ευθύνης σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Όλα τα Υπουργεία και οι Γενικές, Ειδικές και Αυτοτελείς Γραμματείες (με την παράκληση να
κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
του ευρύτερου δημόσιου τομέα).
2. Όλες τις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών
3. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές
4. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
5. Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ




Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα, Πλ.
Συντάγματος
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Διοικητικού, με παράκληση
ενημέρωσης όλων των Δ/νσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τ.ΥΠ.Α&ΑΝ./Προϊσταμένη Υπηρεσίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τ.ΥΠ.Α&ΑΝ/Όλες οι Μονάδες
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