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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε - ΒΕΚ)» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το ν. 4314/2014 (Á265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014 - 2020», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, 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» και ειδικότερα την παρ. 2 του αρ. 59 και το αρ. 38. 

2. Το ν. 3614/2007 (Α΄267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ειδικότερα το άρθρο 18 αυτού. 

3. Το υπ’ αριθ. 15154/ΕΥΘΥ271/08-04-2013 (Α∆Α:ΒΕΑΦΦ-24Ψ) έγγραφο της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων–ΕΣΠΑ µε θέµα «∆ιαδικασία αποσπάσεων και 
µετακινήσεων υπαλλήλων στις ΕΥ σύµφωνα µε το άρθρο 18 Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 
267/Α’/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 4128/2013 
(ΦΕΚ51/Α’/28.2.2013)». 

4. Το υπ’ αριθ. 61433/ΕΥΘΥ603/08-06-2016 (Α∆Α:706Ξ4653Ο7-ΕΗ7) έγγραφο της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων–ΕΣΠΑ µε θέµα «∆ιαδικασία αποσπάσεων και 
µετακινήσεων του προσωπικού των ΕΥ ΕΣΠΑ, τοποθετήσεις προϊσταµένων υπηρεσιών και 
τµηµάτων ειδικών υπηρεσιών κατά τη µεταβατική περίοδο του άρθρου 59 Ν. 4314/2014 
(ΦΕΚ 265/23.12.2014). 

5. Την υπ΄αριθµ. 102763/ΕΥΘΥ 739 (ΦΕΚ Β 3652/17-10-2017) ΚΥΑ «∆ιαδικασία 
εφαρµογής της κινητικότητας και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προσωπικού στις 
Ειδικές Υπηρεσίες του N.4314/2014 (Α 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟ∆ ΑΕ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ΄αριθµ. 127874/ΕΥΘΥ 964/29-11-18 
(Α∆Α:ΩΦΛΛ465ΧΙ8-ΗΘ4) ΚΥΑ». 

ΑΔΑ: 6ΘΛ346ΜΤΛΡ-ΚΕΟ



6. Το άρθρο 160 του ν.4635/2019 (Α΄167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» περί της σύστασης Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης τοµέων Βιοµηχανίας, 
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

7. Την 128864/11.12.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 4559) «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε - ΒΕΚ). 

8. Το ν. 4622/2016 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης» (Α΄133). 

9. Το Π∆ 83/2019 (Α΄121) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

10. Τις αρµοδιότητες, το έργο, το υφιστάµενο στελεχιακό δυναµικό, το εν ισχύ 
οργανόγραµµά και τις εν γένει  ανάγκες στελέχωσης  της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε - 
ΒΕΚ), 

 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε - ΒΕΚ), 

προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται είτε από τη ΜΟ∆ Α.Ε, είτε 
από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/14, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προσδιορίζεται 
στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265), για την πλήρωση συνολικά είκοσι δύο (22) θέσεων 
των Μονάδων της και ειδικότερα:   

Α) δέκα οκτώ (18) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. – Τ.Ε. όλων των ειδικοτήτων  

Β) τέσσερεις (4) θέσεις  κατηγορίας ∆Ε όλων των ειδικοτήτων 

 

Για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε ενδιαφέρον δύναται να εκδηλώσουν στελέχη 
όλων των ειδικοτήτων.  

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν κατ 
ελάχιστον τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 6 της 
128864/2019 ΚΥΑ «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και 
Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε -ΒΕΚ)». 

 

Η µετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού γίνεται 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. Ο ίδιος νόµος περιλαµβάνει θέµατα που αφορούν το 
προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, η µισθοδοσία των υπαλλήλων που θα αποσπαστούν ή θα µετακινηθούν στην 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε - ΒΕΚ) βαρύνει το φορέα προέλευσής τους. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν το Τυποποιηµένο Βιογραφικό Σηµείωµα, 
σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες, την Αίτηση Υποψηφιότητας (µε κοινοποίηση στην 
υπηρεσία που υπηρετούν) και την Υπεύθυνη ∆ήλωση, που επισυνάπτονται στην παρούσα, 
και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epiteliki@gge.gr. 
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Η Αίτηση Υποψηφιότητας µε το βιογραφικό σηµείωµα και την Υπεύθυνη ∆ήλωση, µπορούν 
επίσης να υποβληθούν και σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «Για τη στελέχωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε - ΒΕΚ).  

Ο φάκελος υποβάλλεται είτε:  

Α. στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες από 9:00 π.µ. µέχρι 15.00 µ.µ. στη ∆/νση Κάνιγγος 20, Αθήνα, ισόγειο, είτε  

Β. µέσω ταχυδροµείου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
(ΕΥ∆Ε-ΒΕΚ), ∆/νση Κάνιγγος 20, Αθήνα, 10181. 

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ) δύναται να 
ζητηθούν σε επόµενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραµείνει σε ισχύ έως ότου 
συµπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού. Η πρώτη αξιολόγηση των 
υποβληθεισών αιτήσεων του προσωπικού θα διενεργηθεί εντός 10 ηµερών από τη 
δηµοσίευση της παρούσας. Ακολούθως σε τακτά χρονικά διαστήµατα (ενδεικτικά κάθε 
µήνα)  θα αξιολογούνται τα υποβληθέντα βιογραφικά σηµειώµατα των υποψηφίων και εν 
συνεχεία η Ε.Υ.∆.Ε.-Β.Ε.Κ θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.  

Η παρούσα πρόσκληση, µαζί µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα (Υπόδειγµα Βιογραφικού 
Σηµειώµατος, Υπόδειγµα Αίτησης Υποψηφιότητας, Υ/∆) αναρτάται  στην  ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας (eysed.gge.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr/). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-3893527 και 210-3816106 (αρµόδια στελέχη 
κ. Γ. Πελέκης και Εµµ. Μπέρτος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από 09:00 έως 15:00.  

  

 
   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 

 
 
 
 
 

 

[ΘΕΣΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ] 
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