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Παξαζέηνπκε απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 1 έσο 4 θαηά ιόγν αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ. 
Όζνλ αθνξά ζηηο εξσηήζεηο 5 θαη 6 ζαο γλσξίδνπκε όηη απηέο εθθεύγνπλ ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ. 
  

Δρώτημα 1. 

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ δελ έρεη πξνβεί από ηηο 9.7.2019 θαη εληεύζελ ζε νηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ (λ. 3566/2007, όπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρύεη) ή ησλ 

θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά εμνπζηνδόηεζε ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ξπζκίδνπλ ηα εηδηθά 

πξνζόληα δηνξηζκνύ – πξόζιεςεο θαζώο θαη ηελ αθνινπζεηέα δηαδηθαζία δηνξηζκνύ αλά Κιάδν 

Πξνζσπηθνύ. Σν ίδην ηζρύεη γηα ην λνκνζεηηθό - θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα 

πξνζιήςεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ, πιελ ηεο Αλώλπκεο 

Δηαηξείαο «Διιεληθή Δηαηξεία Δπελδύζεσλ θαη Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ Α.Δ.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν “Enterprise 

Greece”.  

Αλαθνξηθά κε ηελ “Enterprise Greece” ζεκεηώλεηαη όηη ε ελ ιόγσ Α.Δ. πεξηήιζε ζηελ επνπηεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, σο ζύλνιν αξκνδηνηήησλ, ζέζεσλ θαη πξνζσπηθνύ βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 6 

ηνπ π.δ. 81/2019. Πεξαηηέξσ κε ην άξζξν 1 παξ. 1.γ ηεο ππ’ αξηζ. Π23ΤΦΤΠ-44431/05.08.2019 θνηλήο 

απόθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ ε αξκνδηόηεηα ηεο επνπηείαο γηα ηελ 

αλσηέξσ εηαηξεία αλαηέζεθε ζηνλ Τθππνπξγό Δμσηεξηθώλ θ. Κσλζηαληίλν Φξαγθνγηάλλε. Με ην άξζξν 

84 ηνπ λ.4635/2019 ηξνπνπνηήζεθε ην λνκνζεηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ην θαηαζηαηηθό θαη ε νξγαλσηηθή 

δνκή ηεο “Enterprise Greece” κε ζθνπό ηελ αλαβάζκηζή ηεο, πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία, ε νπνία απνηειεί ην 

θύξην όρεκα ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο, ηόζν γηα ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ επελδύζεσλ όζν θαη γηα ηελ 

πξνώζεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, λα θαηαζηεί ην βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εληαίαο 

Δζληθήο ηξαηεγηθήο Δμσζηξέθεηαο θαη ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν πάλσ ζηνλ νπνίνλ ζηεξίδνληαη νη 

αλαπηπμηαθνί ππιώλεο ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο, ππό ηελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκό ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ. Χο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ αιιαγώλ θαη ηνπ λένπ επηηειηθνύ ξόινπ πνπ θιήζεθε 

λα εθπιεξώζεη ε εηαηξεία, δηαθνξνπνηήζεθαλ πιήξσο νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο θαη σο εθ ηνύηνπ, κε 

ην άξζξν 21 ηνπ λ. 4647/2019 θαηαξγήζεθε ε ππ' αξηζ. 4Κ/2019 (η. ΑΔΠ 9/8.4.2019) πξνθήξπμε γηα ηελ 

πξόζιεςε, κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, εμήληα δύν (62) ζέζεσλ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηελ νπνία δελ είραλ 

αλαξηεζεί πξνζσξηλνί πίλαθεο πξνζιεπηέσλ.  

 

Δρώτημα 2. 

ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ε δηαδηθαζία επηινγήο πξντζηακέλσλ ηνπ 

Τπαιιειηθνύ Κώδηθα. Σν άξζξν 63 (αλαξηζκεζέλ ζε 65) ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο 230/1998 

«Αξκνδηόηεηεο θαη δηάξζξσζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ», ην νπνίν ξπζκίδεη 

ζε πνηνύο αλαηίζεληαη από πιεπξάο βαζκώλ ηα θαζήθνληα ηεο ππεξεζηαθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθώλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Τπεξεζηώλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί από 

ηηο 9.07.2019 θαη εληεύζελ. Καηά ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα δελ έρεη κεηαβιεζεί ην λνκνζεηηθό – θαλνληζηηθό 
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πιαίζην επηινγήο Γηνηθήζεσλ ζην ζύλνιν ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ κε ηελ εμαίξεζε ηεο Αλώλπκεο 

Δηαηξείαο «Διιεληθή Δηαηξεία Δπελδύζεσλ θαη Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ Α.Δ.». ην θαηαζηαηηθό ηεο νπνίαο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ.4635/2019.  

Αλαθνξηθά κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ..) ηεο “Enterprise Greece”, νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ ζηελ 

Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κε ην λέν θαηαζηαηηθό ζπλνςίδνληαη ζηηο θάησζη: α) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 

εηαηξείαο είλαη πιένλ πεληακειέο πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, αληί 

γηα επηακειέο, β) νη ηδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ είλαη δηαθξηηέο, ελώ ζην 

παξειζόλ ππήξρε ε δπλαηόηεηα λα ζπληξέρνπλ ζην ίδην πξόζσπν ρσξίο εμ απηνύ λα ζεκειηώλεηαη 

δηθαίσκα πξόζζεηεο ακνηβήο θαη γ) ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη 

Δμσζηξέθεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, αλαιακβάλεη απηνδηθαίσο θαζήθνληα Πξόεδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Δρώτημα 3. 

Όιεο νη πξνζιήςεηο ηαθηηθνύ ή έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ πνπ έρνπλ 

νινθιεξσζεί θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 09.07.2019 κέρξη ζήκεξα, έρνπλ γίλεη ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ 

λνκνζεηηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο πξνζιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ. Δηδηθόηεξα, νη 

δηνξηζκνί ή πξνζιήςεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί είηε:  

α) βάζεη ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ αλά Κιάδν Πξνζσπηθνύ, 

ζύκθσλα θαη κε ηελ πθηζηάκελε ξεηή εμαίξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ από ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ κέζσ ΑΔΠ (βι. ζρ. άξζξν 14 ηνπ λ. 2190/1994 πεξί ΑΔΠ). 

β) βάζεη εηδηθώλ δηαηάμεσλ πεξί πξόζιεςεο ζην Γεκόζην εθηόο δηαδηθαζηώλ ΑΔΠ, όπσο πξόζιεςε 

ζπγγελνύο απνβηώζαληνο θαηά ηελ εθηέιεζε ππεξεζηαθνύ θαζήθνληνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 20  

ηνπ λ. 2190/1994 θαη δηνξηζκόο δηαθξηζέλησλ αζιεηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.2725/1999.  

γ) βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 57/2007 γηα ηνλ δηνξηζκό απνθνίησλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο.  

δ) ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί ΑΔΠ. 

 

Δρώτημα 4. 

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ δελ έρεη πξνβεί ζε νηαδήπνηε έθηαθηε ή επείγνπζα πξόζιεςε ιόγσ παλδεκίαο 

ή άιισλ ιόγσλ θαη όπσο έρεη εθηεζεί αλαιπηηθά αλσηέξσ εθαξκόδεη απαξεγθιίησο ην πθηζηάκελν 

λνκνζεηηθό – θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηηο δηελεξγνύκελεο από απηό πξνζιήςεηο.  

 

Δρωτήματα 5 -6. 

Δθθεύγνπλ ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ. 
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Αίτηση Κατάθεσης Δγγράυων :  

Δπηζπλάπηνληαη ην άξζξν 84 ηνπ λ.4635/2019 θαη ην άξζξν 21 ηνπ λ. 4647/2019, λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

πνπ ακθόηεξεο αθνξνύλ ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δπελδύζεσλ θαη Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ Α.Δ. κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν “Enterprise Greece”.  

 

 Αθξηβέο αληίγξαθν      Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ 
    Αζήλα, 18 Γεθεκβξίνπ 2020 
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