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Ταχ. ∆/νση   : Πλ. Κάνιγγος          ΠΡΟΣ: Ως    Π.∆.                           
Τ.Κ. 10181 
Πληροφορίες:  
Τηλ                 : 213 1514 425 
Fax                 : 210 3842 642 
e-mail            : diikitiko@gge.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για τη στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Εµ̟ορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υ̟ουργείου Οικονοµίας, Υ̟οδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού. 

 

Ο Υ̟ουργός Οικονοµίας, Υ̟οδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, ̟ροκειµένου να 

στελεχωθεί η Γενική Γραµµατεία Εµ̟ορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υ̟ουργείου Οικονοµίας, Υ̟οδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, ̟ροτίθεται να 

̟ροβεί στην α̟όσ̟αση µονίµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου                                                                        

αορίστου χρόνου υ̟αλλήλων α̟ό τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, ό̟ως ορίζονται 

στις ̟ερι̟τώσεις α και β της ̟αρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 706/1977, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 15 του 

Ν. 3335/2005, ̟ροκειµένου να καλυφθούν  τέσσερις (4)  θέσεις κατηγορίας ∆Ε 

Τεχνικός, ειδικότητας Υδραυλικού δύο (2) θέσεις και Ηλεκτρολόγου δύο (2) θέσεις. 

 

∆ικαίωµα υ̟οβολής αίτησης 

έχουν όλοι οι µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

υ̟άλληλοι των Υ̟ηρεσιών ̟ου διαλαµβάνονται στον ̟ίνακα διανοµής της 

̟αρούσας ̟ρόσκλησης, εφόσον έχουν συµ̟ληρώσει διετή τουλάχιστον υ̟ηρεσία. 

 

Προσόντα Υ̟οψηφίων 

Για τη κατηγορία ∆Ε, ως τυ̟ικά ̟ροσόντα θεωρούνται τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 

17 του ̟.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.  

 

Τρό̟ος Υ̟οβολής Αιτήσεων 

Ύστερα α̟ό τα ̟αρα̟άνω, καλούνται οι υ̟άλληλοι οι ο̟οίοι ενδιαφέρονται και 

̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις να υ̟οβάλουν: 

 

 

 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ B’ 

     
  
   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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1. Αίτηση υ̟οψηφιότητας µετά του αντίστοιχου ̟τυχίου ή δι̟λώµατος ή τίτλου 

σ̟ουδών, την ο̟οία θα κοινο̟οιήσουν στην Υ̟ηρεσία τους. 

2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής τους ταυτότητας. 

αυτο̟ροσώ̟ως ή ταχυδροµικά (µε συστηµένη ε̟ιστολή), κατά τη διάρκεια 

εργάσιµων ηµερών και ωρών, στην εξής ταχυδροµική διεύθυνση:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται α̟ό την Τετάρτη 10 Ιουνίου έως και την  

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αίτηση και τα 

συνηµµένα δικαιολογητικά µ̟ορούν να υ̟οβληθούν και ταχυδροµικώς ή ε̟ί 

α̟οδείξει στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση εντός της οριζόµενης 

̟ροθεσµίας. Το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται α̟ό την ηµεροµηνία της 

σφραγίδας του ταχυδροµείου ε̟ί του φακέλου, ο ο̟οίος µετά την α̟οσφράγισή του, 

ε̟ισυνά̟τεται στην αίτηση του υ̟οψηφίου. 

 
Σε ̟ερί̟τωση ταχυδροµικής α̟οστολής της αίτησης µε συστηµένη ε̟ιστολή, το 
εµ̟ρόθεσµο της αίτησης κρίνεται α̟ό την ηµεροµηνία της σφραγίδας του 
ταχυδροµείου ε̟ί του φακέλου, ο ο̟οίος µετά την α̟οσφράγισή του ε̟ισυνά̟τεται 
στην αίτηση του υ̟οψηφίου. 
 

Η ̟αρούσα ̟ρόσκληση να καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 
Εµ̟ορίου και Προστασίας Καταναλωτή (www.gge.gov.gr) του Υ̟ουργείου 
Οικονοµίας, Υ̟οδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
ιδίου Υ̟ουργείου (www.mindev.gov.gr) και να κοινο̟οιηθεί υ̟οχρεωτικά στο 
Υ̟ουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
̟ροκειµένου να εισαχθεί στο διαδικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου 
(www.ydmed.gov.gr ). 
 
Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθύνονται στο 

Τµήµα ∆ιαχείρισης και Ανά̟τυξης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού Τοµέα Εµ̟ορίου, 

Καταναλωτή και Βιοµηχανίας του Υ̟ουργείου Οικονοµίας, Υ̟οδοµών, Ναυτιλίας 

και Τουρισµού, στα τηλέφωνα 213 1514 425 (κ.κ. Πα̟αναστασίου, Σεβο̟ούλου, 

Λιάσκου). 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

Υ̟ουργείο Οικονοµίας, Υ̟οδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 
Γενική Γραµµατεία Εµ̟ορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών  
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης και Ανά̟τυξης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού 
Τµήµα Β΄ 
Πλατεία Κάνιγγος  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΠΡΟΣ 

Ι. Όλα τα Υ̟ουργεία - ∆/νσεις ∆ιοικητικού  

ΙΙ. Όλες οι Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και Περιφέρειες - ∆/νσεις ∆ιοικητικού.  

ΙΙΙ. Όλες οι Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές. 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Ι.  1.    Γραφείο  Υ̟ουργού κ. Γ. Σταθάκη 

2.    Γραφείο Γενικού  Γραµµατέα Υ̟ουργείου κ. Μ. Μανουσάκη 

3.    Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Εµ̟ορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ.  

      Α. Πα̟αδεράκη 

 

 

II. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

1. Γενική ∆/νση ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών 

    -  ∆/νση  ∆ιαχείρισης και Ανά̟τυξης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού 
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