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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΚ) 

Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα 

Μονάδα Γ΄ 

 
 
 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πληροφορίες: Ε. Λύκου  
Τηλ: 213 1300 178 
Email: e.lykou@gsrt.gr     

Αθήνα, 20.1.2023 
Α.Π.:  ΕΥΔΕ – ΕΚ 266 
 

Προς:  
Στελέχη της ΜΟΔ 
Στελέχη Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ  

 
 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπληρωματική στελέχωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ πρώην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)  
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθμ. 122027/15.12.2022 (Β’ 6503) Υπουργική Απόφαση «Αναδιάρθρωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας της παρ. 11 
του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
123511/ΕΥΘΥ880/10.11.2017 (Β’ 3992) Υπουργικής Απόφασης» και ιδίως το άρθρο 
5 αυτής.  

2. Την υπ’ αριθμ. 80327/1.8.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 511) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»  

3. Την υπ’ αριθμ. 123476/4.12.2019 (Β’ 4452) Απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Μεταβίβαση εξουσίας 
υπογραφής «Με εντολή υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 

4. Το άρθρο 3 του υπ’ αριθμ. 3/05.01.2021 (Α΄3) Προεδρικού Διατάγματος σύμφωνα με 
το οποίο η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του άρθρου 27 του ν. 
1558/1985 (Α’ 137) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας 
και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας σε θέση Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας. 
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5. Την 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) 

6. Τον ν.4914/2022 (Α΄61) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύσταση 
Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες 
διατάξεις». 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΚ), προκειμένου να 
συμπληρώσει τη στελέχωση των Μονάδων της: 

• Μονάδα Α΄: Προγραμματισμού και αξιολόγησης προτάσεων  

• Μονάδα Β1 - Διαχείρισης έργων των Τομέων Προτεραιότητας: 1 ΥΚΑ: Υλικά – 
Κατασκευές, 5 ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 6 ΜΕΑ: Μεταφορές και Εφοδιαστική 
Αλυσίδα  

• Μονάδα Β2 - Διαχείρισης έργων των Τομέων Προτεραιότητας 2 ΤΠΔ: Τουρισμός, 
Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 8 ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών  

• Μονάδα Β3 - Διαχείρισης έργων των Τομέων Προτεραιότητας 3 ΑΓΡ: 
Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων, 4 ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, 7 ΕΝΕ: Ενέργεια  

• Μονάδα Γ΄ - Οργάνωσης, διοικητικής-τεχνικής υποστήριξης.  

προτίθεται να προβεί σε απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων που προέρχονται από: 

• τη ΜΟΔ Α.Ε,  

• Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ 

• Φορείς Γενικής Κυβέρνησης με την προϋπόθεση ότι η υπάλληλοι είχαν υπηρετήσει 
σε Ειδική Υπηρεσία του ν 4314/2014 και αποχώρησαν λόγω λήξης ή άρσης 
απόσπασης ή μετακίνησής τους ή λόγω μετάταξης  

σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στα άρθρα 34-39 του ν4314/2014 (Α 265) ως 
ισχύει, για την πλήρωση συνολικά: 

δέκα πέντε (15) θέσεων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης (TE) που αφορούν πτυχιούχους οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως Νομικών 
Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών . 

και μία (1) θέση ΔΕ που αφορούν στελέχη διοικητικής υποστήριξης των Μονάδων της ΕΥΔΕ 
ΕΚ με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και 
εξερχομένων εγγράφων, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόμενης και 
εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, προγραμματισμό 
και υποστήριξη αξιολογήσεων και επαληθεύσεων / πιστοποιήσεων, εκδηλώσεων  κ.λ.π. 

Σημειώνεται ότι θα προτιμηθούν υποψήφιοι/ες που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία που 
ανταποκρίνονται στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που μπορεί να 
περιλαμβάνει: προγραμματισμό, σχεδιασμό πρόσκλησης, αξιολόγηση προτάσεων, ένταξη 
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πράξεων, παρακολούθηση, επαλήθευση - πιστοποίηση δαπανών προσωπικού, διαχείριση 
ΟΠΣ - ΠΣΚΕ - ΒΙ. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα 
απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 122027/ 
17.12.2022 (Β’ 6503) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Αναδιάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας της παρ. 
11 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
123511/ΕΥΘΥ880/10.11.2017 (Β’ 3992) Υπουργικής Απόφασης». 

Η αίτηση συνοδευόμενη από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να 
υποβάλλεται στην ΕΥΔΕ ΕΚ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e.lykou@gsrt.gr ή unitc@gsrt.gr με θέμα «ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔΕ-ΕΚ».   

Δικαιολογητικά (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ) θα 
ζητηθούν από την ΕΥΔΕ ΕΚ  σε επόμενο στάδιο μετά την πρόσκληση του υποψηφίου/ιας για 
συνέντευξη.  

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 31/3/2023. 

Η παρούσα πρόσκληση καθώς και πληροφορίες για την ΕΥΔΕ ΕΚ, την ΥΑ που αφορά την 
οργάνωση και στελέχωση αυτής, αίτηση και υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ ΕΚ http://www.eyde-etak.gr. 

Για τυχόν διευκρινήσεις, πληροφορίες ή ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με το αρμόδιο στέλεχος της ΕΥΔΕ ΕΚ, κα Ελ. Λύκου (τηλ 213 1300 178) ή να 
αποστέλλουν ερώτημα  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e.lykou@gsrt.gr ή unitc@gsrt.gr με θέμα «ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_Ερώτημα για Πρόσκληση 
στελέχωσης της ΕΥΔΕ-ΕΚ» 

Ο Γενικός Γραμματέας  

Έρευνας και Καινοτομίας 

 

 

Αθανάσιος Κυριαζής 
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