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Προς: Φορείς του Δημόσιου και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

 
 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)  
 
 
Με την υπ’ αριθμ. 15137/30-7-2008 ΚΥΑ (Β 1540) συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της 
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, υπαγόμενη στο Γενικό 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.  

Με την υπ’ αριθμ. ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ 809/2.8.2010 Κ.Υ.Α. (Β 1479) η υπηρεσία μετονομάστηκε σε 
«Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε. –Ε.Τ.Α.Κ.)» και η οργάνωσή της τροποποιήθηκε στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. 

Με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν4354/16.12.2015 (Α 176) που τροποποίησε το ν 4314/2014 (Α 
265), η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού ή του οικείου περιφερειάρχη να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Τομεακού ή 
Περιφερειακού ΕΠ αντιστοίχως ή συγκεκριμένα καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής του εν 
λόγω ΕΠ για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, επιπροσθέτως των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση σύστασης και στις τυχόν 
αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την ΠΠ 2007-
2013». 

 

Η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωση των Μονάδων της: 
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 Μονάδα Α΄: Παρακολούθησης και αξιολόγησης δράσεων στους τομείς της 
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας  

 Μονάδα Β΄: Διαχείρισης δράσεων για την ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και 

 Μονάδα Γ΄: Διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των δράσεων στους τομείς 
της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας   

προτίθεται να προβεί σε μετακίνηση/απόσπαση υπαλλήλων από Φορείς του Δημόσιου και 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, 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 εννέα (9) θέσεων και ειδικότερα: 

Α. Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που κατανέμονται 
ενδεικτικά ως εξής:  

 Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή με συναφές πτυχίο ή/και 
μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο θετικών επιστημών με ειδική εμπειρία στην 
πληροφορική για το Γραφείο ΟΠΣ / ΠΣΚΕ  

 Μία (1) θέση ΠΕ Νομικών  

 Δύο θέσεις ΠΕ Οικονομολόγων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικών 
οποιασδήποτε ειδικότητας ή Θετικών Επιστημών  

Β. Μία (1) θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής ή Λογιστικής  

Γ. Τέσσερεις (4) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Οι προς πλήρωση 
θέσεις της κατηγορίας ΔΕ αφορούν στελέχη διοικητικής υποστήριξης των Μονάδων της 
ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 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, υποστήριξη 
αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων κ.λ.π. 

Σημειώνεται ότι για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης, θα προτιμηθούν υποψήφιοι/ες που 
διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία που ανταποκρίνονται σε προγραμματισμό, αξιολόγηση ή 
διαχείριση έργων κρατικών ενισχύσεων και ιδίως έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας ή σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του προσωπικού είναι αυτή που 
περιγράφεται στο άρθρο 18 του ν3614/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και  το άρθρο 
59 του ν. 4314/2014 (Α΄265).  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα 
απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στην υπ’ αριθ. ΓΓΕΤ 15197/29-7-
2008 (Β 1577) ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΓΓ 1684/22-7-2009 (Β 
1533) και ισχύει και να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από το τυποποιημένο 
Βιογραφικό Σημείωμα.  

Οι αιτήσεις με τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 
Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα, 5ος όρ. Γρ.505 με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ» είτε έντυπα , κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες 09:00 – 17:00 είτε ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση, είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις e.lykou@gsrt.gr και p.floridi@gsrt.gr.  

 

mailto:e.lykou@gsrt.gr
mailto:p.floridi@gsrt.gr
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Δικαιολογητικά (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ) θα 
ζητηθούν σε δεύτερη φάση.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου 
συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού. Σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (ενδεικτικά κάθε 15 ημέρες) θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των 
υποψηφίων, θα αξιολογούνται και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.  

Πληροφορίες για την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, τις ΚΥΑ που αφορούν την οργάνωση και στελέχωση αυτής, 
αίτηση και υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος καθώς και η παρούσα πρόσκληση 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ http://www.eyde-etak.gr καθώς και της 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας .http://www.gsrt.gr. 

Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κα Π. Φλωρίδη (τηλ.2107458177) και 
κα Ε. Λύκου (210 7458178). 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας  

Έρευνας και Τεχνολογίας 

 

 

Θωμάς Μαλούτας 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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