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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Δ13/Φ 7.11/18801 (1)
Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέρ−
γειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης 
και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ−
ρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄98/22.4.2005).

β. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα 
τα άρθρα 3, 5, 7, 8 18, 21, 22 και 26, αυτού.

γ. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/14.11.2000), όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

3. Την υπ’ αριθμ. C (2001)550/14.3.2001 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ 
2000−2006, όπως ισχύει, την αρμοδιότητα διαχείρισης 
και εφαρμογής του οποίου έχει το Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης 

4. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 PO001) για κοινοτική 
ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για τις 
περιφέρειες της Ελλάδος, όπως ισχύει κάθε φορά. 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 
1502/8.12.2000) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδι−
κής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύστα−
ση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. α) Δ13/4927/29.3.2002 
(ΦΕΚ Β΄ 444/10.4.2002), β) Δ13/Φ5.27/22018/1.12.2003 (ΦΕΚ 
Β΄ 1814/15.12.2003) γ) 10590/2010Δ/Φ03/12.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
1909/14.9.2007) αποφάσεις και ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57/21.3.2002)

7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165/14.7.2000).

8. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 19/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνο−
λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», το π.δ. 
122/3.2.2004 (ΦΕΚ 85) και το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 19/1996) 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/3.2.2004 (ΦΕΚ 85Α΄/17.3.2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

9. Την υπ’ αριθμ. Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/
Β΄/4.8.2008) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης 
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για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντο−
νισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού 
Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών 
προς αυτήν υπηρεσιών»

10. Την υπ’ αριθμ. ΓΓ 120/19.5.2008 πρόταση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις 
πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 
του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και 
της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπη−
ρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007, κατά 
κατηγορία όπως περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 1
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τη 
θέση του Προϊσταμένου και των Προϊσταμένων των 

Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας

Α. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, 
του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των 
συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών, απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής Μηχανικού οποιουδήποτε 
κλάδου, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρή−
σεων ή Νομικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Θετικών 
Επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

β. Επαγγελματική εμπειρία:
1) Εξαετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώμα−

τος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής
2) Οκταετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

3) Δεκαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση 
αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο 
διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονισμού ομάδας 
έργου ή εργασίας.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Εμπειρία στο σχεδιασμό/συντονισμό ή/και διαχεί−

ριση/έλεγχο προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β. Γνώση ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σε θέματα 
ενέργειας/φυσικού πλούτου ή μεταποίησης/επιχειρη−
ματικότητας.

γ. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα,
δ. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−

δοτουμένων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων, προ−
μηθειών και υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα.

ε. Υψηλή ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
στ. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
ζ. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ−

χου εφαρμογής στόχων και εργασιών.
η. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

θ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών internet.

3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές σε συ−

ναφές προς το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πε−
δίο,

β. Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 
διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013,

γ. Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης,

δ. Γνώση της γαλλικής γλώσσας.
Β. Για τη θέση Προϊσταμένου Μονάδας της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, 
του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των 
συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών, απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής Μηχανικού οποιουδήποτε 
κλάδου, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρή−
σεων ή Νομικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Θετικών 
Επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

β. Επαγγελματική εμπειρία:
1) Τριετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώμα−

τος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
2) Πενταετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

3) Εξαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Γνώση και εμπειρία σε θέματα ενέργειας, φυσικού 

πλούτου, μεταποίησης ή επιχειρηματικότητας.
β. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματοδοτου−

μένων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

γ. Εμπειρία στη διαχείριση έργων και δράσεων συγ−
χρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

δ. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα.
ε. Υψηλή ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
στ. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
ζ. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ−

χου εφαρμογής στόχων και εργασιών.
η. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
θ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές σε συ−

ναφές προς το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πε−
δίο,

β. Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 
διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013,

γ. Γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Άρθρο 2
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής Μηχανικού οποιουδήποτε 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22381

κλάδου, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρή−
σεων ή Νομικών Επιστημών ή Πληροφορικής, ή Θετικών 
Επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

β. Επαγγελματική εμπειρία:
1) Διετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής
2) Τριετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης

3) Τετραετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Γνώση και εμπειρία σε θέματα ενέργειας, φυσικού 

πλούτου, μεταποίησης ή επιχειρηματικότητας.
β. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−

δοτουμένων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων, προ−
μηθειών και υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα.

γ. Εμπειρία στη διαχείριση έργων και δράσεων συγ−
χρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

δ. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
ε. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
στ. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα−

ρακολούθησης εργασιών.
ζ. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
η. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών internet.
3.Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές σε συ−

ναφές προς το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πε−
δίο.

β. Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 
διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013.

γ. Γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Άρθρο 3
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΤΕ απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής διοίκησης επιχειρήσεων ή 
πληροφορικής ή λογιστικής ή βιβλιοθηκονομίας.

β. Επαγγελματική εμπειρία
1) Μονοετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−

ματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής
2) Διετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης

3) Τριετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων 

και εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

β. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
γ. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.

δ. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα−
ρακολούθησης εργασιών.

ε. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
στ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συ−

ναφές προς το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πε−
δίο.

β. Εμπειρία στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, 
σχεδιασμό, έλεγχο προγραμμάτων συγρηματοδοτού−
μενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ. Γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Άρθρο 4
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Απολυτήριος τίτλος Λυκείου γενικής κατεύθυνσης 

ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα ή 
Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα 
ή εξατάξιου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γρα−
φείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου 
τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού – επαγ−
γελματικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών 
– γραμματέων ή κλάδου οικονομίας Ενιαίου Πολυκλα−
δικού Λυκείου.

β. Διετής εμπειρία σε θέση γραμματέως ή άλλων δι−
οικητικών καθηκόντων ή σε χειρισμό εφαρμογών αυτο−
ματισμού γραφείου.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
β. Ικανότητα οργάνωσης γραφείου και αρχειοθέτη−

σης.
γ. Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
δ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

ισότιμου διπλώματος από την αλλοδαπή.
β. Γνώσεις λογιστικής ή/και διοικητικής υποστήριξης.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά

1. Ως διδακτορικό δίπλωμα και ως μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών νοούνται εκείνα που χορηγούνται με 
αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου 
ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο αντίστοιχης ειδι−
κότητας σχολών της αλλοδαπής. Για τα μεταπτυχιακά 
και διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας. Ομοίως οι 
τίτλοι βασικών σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι 
αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

2. Ο χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται με βεβαίωση 
αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή 
νομικού προσώπου του άρθρου 2 παρ 1 του ν. 2000/1991 
από την οποία προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης 
εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια 
της παροχής της, ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 
ή του εργοδότη στην περίπτωση που δεν προκύπτει 
το είδος της παρασχεθείσας εργασίας συνοδευόμενη 
από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 
8 του ν. 1599/1996.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Χ. ΦΩΛΙΑΣ

F
    Αριθμ Β1 − 4978 (2)
Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 

προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρε−
σίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου 
και της Προστασίας του Καταναλωτή.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/ 
22.4.2005).

β. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα 
τα άρθρα 3, 5, 7, 8 18, 21, 22 και 26, αυτού.

γ. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/14.11.2000), όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνο−
χής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
1260/1999.

3. Την υπ’ αριθμ. C (2001)550/14.3.2001 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ 2000−2006, 
όπως ισχύει, την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής 
του οποίου έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης.

4. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 PO001) για κοινοτι−
κή ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για τις 
περιφέρειες της Ελλάδος, όπως ισχύει κάθε φορά. 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 
1502/8.12.2000) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδι−
κής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύστα−
ση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. α) Δ13/4927/29.3.2002 
(ΦΕΚ Β΄ 444/10.4.2002), β) Δ13/Φ5.27/22018/1.12.2003 (ΦΕΚ 
Β΄ 1814/15.12.2003) γ) 10590/2010Δ/Φ03/12.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
1909/14.9.2007) αποφάσεις και ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57/21.3.2002).

7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165/14.7.2000).

8. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 19/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και 
το π.δ. 122/3.2.2004 (ΦΕΚ 85), το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 
19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιο−
μηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/3.2.2004 (ΦΕΚ 85 
Α΄/17.3.2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

9. Την υπ’ αριθμ. Β1−4977/29.7.2008 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδι−
κής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της 
Προστασίας του Καταναλωτή» (Φ.Ε.Κ. 1540/Β΄/4.8.2008) 

10. Την υπ’ αριθμ. Γ.Γ. 120/19.5.2008 πρόταση του Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις 
πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσό−
ντων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο−
νισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προ−
στασίας του Καταναλωτή, σύμφωνα με το άρθρο 18 
του ν. 3614/2007, κατά κατηγορία όπως περιγράφεται 
στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 1
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τη 
θέση του Προϊσταμένου και των Προϊσταμένων των 

Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας

Α. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και 
της Προστασίας του Καταναλωτή, απαιτούνται τα κα−
τωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής Μηχανικού οποιουδήποτε 
κλάδου, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρή−
σεων ή Νομικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Θετικών 
Επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

β. Επαγγελματική εμπειρία:
1) Εξαετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώμα−

τος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής
2) Οκταετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

3) Δεκαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση 
αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο 
διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονισμού ομάδας 
έργου ή εργασίας.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Εμπειρία στο σχεδιασμό/συντονισμό ή/και διαχεί−

ριση/έλεγχο προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β. Γνώση ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σε θέματα 
εμπορίου ή/και προστασίας του καταναλωτή.

γ. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα.
δ. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−

δοτουμένων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων, προ−
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μηθειών και υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα.

ε. Υψηλή ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
στ. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
ζ. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ−

χου εφαρμογής στόχων και εργασιών.
η. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
θ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές 

προς το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο,
β. Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 

διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013.
γ. Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης.
δ. Γνώση της γαλλικής γλώσσας.
Β. Για τη θέση Προϊσταμένου Μονάδας της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου 
και της Προστασίας του Καταναλωτή, απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής Μηχανικού οποιουδήποτε 
κλάδου, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρή−
σεων ή Νομικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Θετικών 
Επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

β. Επαγγελματική εμπειρία:
1) Τριετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώμα−

τος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής
2) Πενταετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών 
της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

3) Εξαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Γνώση και εμπειρία σε θέματα εμπορίου ή προστα−

σίας του καταναλωτή.
β. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−

δοτουμένων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων, προ−
μηθειών και υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα.

γ. Εμπειρία στη διαχείριση έργων και δράσεων συγ−
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

δ. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα.
ε. Υψηλή ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
στ. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
ζ. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ−

χου εφαρμογής στόχων και εργασιών.
η. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
θ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές 

προς το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο.
β. Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 

διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013.
γ. Γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Άρθρο 2
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής Μηχανικού οποιουδήποτε 
κλάδου, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρή−
σεων, ή Νομικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Θετικών 
Επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

β. Επαγγελματική εμπειρία:
1) Διετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
2) Τριετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

3) Τετραετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Γνώση και εμπειρία σε θέματα εμπορίου ή προστα−

σίας του καταναλωτή.
β. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−

δοτουμένων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων, προ−
μηθειών και υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα.

γ. Εμπειρία στη διαχείριση έργων και δράσεων συγ−
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

δ. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
ε. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
στ. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα−

ρακολούθησης εργασιών.
ζ. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
η. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές σε συ−

ναφές προς το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πε−
δίο.

β. Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 
διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013.

γ. Γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Άρθρο 3

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα
για το προσωπικό της κατηγορίας
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΤΕ απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής διοίκησης επιχειρήσεων ή 
πληροφορικής ή λογιστικής ή βιβλιοθηκονομίας.

β. Επαγγελματική εμπειρία
1) Μονοετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−

ματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
2) Διετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

3) Τριετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων 

και εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
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β. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
γ. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
δ. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα−

ρακολούθησης εργασιών.
ε. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
στ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συνα−

φές προς το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο.
β. Εμπειρία στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, 

σχεδιασμό, έλεγχο προγραμμάτων συγρηματοδοτού−
μενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ. Γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Άρθρο 4
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Απολυτήριος τίτλος Λυκείου γενικής κατεύθυνσης 

ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα ή Τε−
χνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα ή 
εξατάξιου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείου 
(διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού 
ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού – επαγγελματικού 
λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών – γραμματέων 
ή κλάδου οικονομίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου.

β. Διετής εμπειρία σε θέση γραμματέως ή άλλων δι−
οικητικών καθηκόντων ή σε χειρισμό εφαρμογών αυτο−
ματισμού γραφείου.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
β. Ικανότητα οργάνωσης γραφείου και αρχειοθέτη−

σης.
γ. Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
δ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

ισότιμου διπλώματος από την αλλοδαπή.
β. Γνώσεις λογιστικής ή/και διοικητικής υποστήριξης.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά

1. Ως διδακτορικό δίπλωμα και ως μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών νοούνται εκείνα που χορηγούνται με 
αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου 
ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο αντίστοιχης ειδι−
κότητας σχολών της αλλοδαπής. Για τα μεταπτυχιακά 
και διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας. Ομοίως οι 
τίτλοι βασικών σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι 
αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

2. Ο χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται με βεβαίωση 
αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή 
νομικού προσώπου του άρθρου 2 παρ 1 του ν. 2000/1991 
από την οποία προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης 
εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια 
της παροχής της, ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 
ή του εργοδότη στην περίπτωση που δεν προκύπτει 
το είδος της παρασχεθείσας εργασίας συνοδευόμενη 
από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 
8 του ν. 1599/1996.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Χ. ΦΩΛΙΑΣ

 F
   Αριθμ. ΓΓΕΤ 15197 (3)
Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 

προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρε−
σίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, 
της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/ 
22.4.2005).

β. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα 
τα άρθρα 3, 5, 7, 8 18, 21, 22 και 26, αυτού.

γ. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/14.11.2000), όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1260/1999.

3. Την υπ’ αριθμ. C (2001)550/14.3.2001 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ 2000−2006, 
όπως ισχύει, την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής 
του οποίου έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης.

4. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 PO001) για κοινοτι−
κή ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για τις 
περιφέρειες της Ελλάδος, όπως ισχύει κάθε φορά. 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 
1502/8.12.2000) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδι−
κής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύστα−
ση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. α) Δ13/4927/29.3.2002 
(ΦΕΚ Β΄ 444/10.4.2002), β) Δ13/Φ5.27/22018/1.12.2003 (ΦΕΚ 
Β΄ 1814/15.12.2003) γ) 10590/2010Δ/Φ03/12.9.2007 (ΦΕΚ 
Β΄1909/14.9.2007) αποφάσεις και ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄57/21.3.2002)

7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165/14.7.2000).

8. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 19/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε−
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χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το 
π.δ. 122/3.2.2004 (ΦΕΚ 85), το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ ’19/1996) 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/3.2.2004 (ΦΕΚ 85Α΄/17.3.2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

9. Την υπ’ αριθμ.15137/30.7.2008 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση 
Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτ−
λο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των 
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της 
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινο−
τομίας» (ΦΕΚ 1540/Β΄/4.8.2008).

10. Την υπ’ αριθμ. ΓΓ 120/19.5.2008 πρόταση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις 
πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσό−
ντων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο−
νισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, σύμφωνα με το άρθρο 
18 του ν. 3614/2007, κατά κατηγορία όπως περιγράφεται 
στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 1
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τη 
θέση του Προϊσταμένου και των Προϊσταμένων των 

Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας

Α. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, απαιτού−
νται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής Μηχανικού οποιουδήποτε 
κλάδου, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρή−
σεων ή Νομικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Θετικών 
Επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

β. Επαγγελματική εμπειρία:
1) Εξαετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώμα−

τος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
2) Οκταετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

3) Δεκαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση 
αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο 
διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονισμού ομάδας 
έργου ή εργασίας.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Εμπειρία στο σχεδιασμό/συντονισμό ή/και διαχεί−

ριση/έλεγχο προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β. Γνώση ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σε θέματα 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

γ. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα.
δ. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−

δοτουμένων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων, προ−
μηθειών και υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα.

ε. Υψηλή ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
στ. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
ζ. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ−

χου εφαρμογής στόχων και εργασιών.
η. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
θ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές σε συ−

ναφές προς το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πε−
δίο.

β. Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 
διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013.

γ. Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης.

δ. Γνώση της γαλλικής γλώσσας.
Β. Για τη θέση Προϊσταμένου Μονάδας της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, 
της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, απαι−
τούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής Μηχανικού οποιουδήποτε 
κλάδου, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρή−
σεων ή Νομικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Θετικών 
Επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

β. Επαγγελματική εμπειρία:
1) Τριετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώμα−

τος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
2) Πενταετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

3) Εξαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Γνώση και εμπειρία σε θέματα Έρευνας, Τεχνολο−

γικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
β. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματοδοτου−

μένων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

γ. Εμπειρία στη διαχείριση έργων και δράσεων συγ−
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

δ. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα.
ε. Υψηλή ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
στ. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.ζ. 

Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγχου 
εφαρμογής στόχων και εργασιών.

η. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
θ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές 

προς το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο.
β. Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 

διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013.
γ. Γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Άρθρο 2
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
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1. Τυπικά Προσόντα:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής Μηχανικού οποιουδήποτε 
κλάδου, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρή−
σεων ή Νομικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Θετικών 
Επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

β. Επαγγελματική εμπειρία:
1) Διετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής
2) Τριετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

3) Τετραετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Γνώση και εμπειρία σε θέματα Έρευνας, Τεχνολο−

γικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
β. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματοδοτου−

μένων προγραμμάτων και εκτέλεσης έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

γ. Εμπειρία στη διαχείριση έργων και δράσεων συγ−
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

δ. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
ε. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
στ. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα−

ρακολούθησης εργασιών.
ζ. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
η. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές 

προς το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο.
β. Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 

διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013.
γ. Γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Άρθρο 3
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΤΕ απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής διοίκησης επιχειρήσεων ή 
πληροφορικής ή λογιστικής ή βιβλιοθηκονομίας.

β. Επαγγελματική εμπειρία
1) Μονοετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−

ματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
2) Διετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

3) Τριετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων 

και εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

β. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
γ. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
δ. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα−

ρακολούθησης εργασιών.
ε. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

στ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών internet.

3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συνα−

φές προς το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο.
β. Εμπειρία στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, 

σχεδιασμό, έλεγχο προγραμμάτων συγρηματοδοτού−
μενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ. Γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Άρθρο 4
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά Προσόντα:
α. Απολυτήριος τίτλος Λυκείου γενικής κατεύθυνσης 

ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα ή 
Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα 
ή εξατάξιου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γρα−
φείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου 
τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού – επαγ−
γελματικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών 
– γραμματέων ή κλάδου οικονομίας Ενιαίου Πολυκλα−
δικού Λυκείου.

β. Διετής εμπειρία σε θέση γραμματέως ή άλλων δι−
οικητικών καθηκόντων ή σε χειρισμό εφαρμογών αυτο−
ματισμού γραφείου.

2. Ουσιαστικά Προσόντα:
α. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
β. Ικανότητα οργάνωσης γραφείου και αρχειοθέτησης.
γ. Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
δ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α. Πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

ισότιμου διπλώματος από την αλλοδαπή.
β. Γνώσεις λογιστικής ή/και διοικητικής υποστήριξης.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά

1. Ως διδακτορικό δίπλωμα και ως μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών νοούνται εκείνα που χορηγούνται με 
αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου 
ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο αντίστοιχης ειδι−
κότητας σχολών της αλλοδαπής. Για τα μεταπτυχιακά 
και διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας. Ομοίως οι 
τίτλοι βασικών σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι 
αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

2. Ο χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται με βεβαίωση αρμό−
διας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού 
προσώπου του άρθρου 2 παρ 1 του ν. 2000/1991 από την 
οποία προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης εργασίας 
που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της, 
ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ή του εργοδότη στην 
περίπτωση που δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθεί−
σας εργασίας συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1996.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Χ. ΦΩΛΙΑΣ 


		2008-08-12T10:31:51+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




