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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση

: Νίκης 5 - 7
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θ. Κουτσουρή
Τηλ.
: 210 3332064
Fax
: 210 3332037
e-mail
: th.koutsouri@mnec.gr

4 Αυγούστου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 83124
ΚΟΙΝ. : 1. Γεν. Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών
Γραφείο Προϊσταμένου
α. Δ/νση Διαχειρ.&Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
- Γραφείο Προϊσταμένου
- Τμήμα Διαχειρ. & Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Τομέα Ανάπτυξης

2.Υπουργείο Eσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γεν. Γραμματεία Δημόσιας
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
(προκειμένου να εισαχθεί στο
διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου)
ΑΝΑΚ.: 1. Γραφ. Υπουργού
2. Γραφ. Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου
3. Γραφ. Γενικού Γραμματέα
Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης
μετακλητού προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων
της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Σε εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β΄(άρθρα 12, 13, 14 και 15) του ν.
4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές
και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.» (90 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 2 του
Π.Δ. 157/2013 «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής
Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος
Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.» (249 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 83 του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη
σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες
διατάξεις.» (117 Α΄) και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άμεσης κάλυψης της θέσης
μετακλητού προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων στη
Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
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Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες
καθώς και υπάλληλοι του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄
βαθμού να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης.
Οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν.
4399/2016 :
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
β. Μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή με την ειδικότητα ή συναφή με τις
αρμοδιότητες (ως γνωστικά αντικείμενα) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών
Επενδύσεων.
γ. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 28 και 29 του Π.δ. 50/2001 (Α΄39).
δ. Επαγγελματική εμπειρία συναφή με τις αρμοδιότητες της Γενικής
Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.
Θα συνυπολογισθούν:
- Η δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης
θεμάτων σχετιζόμενων με αξιοποίηση δημόσιας ή ιδιωτικής ακίνητης
περιουσίας, καθώς και τουριστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης.
- Η εμπειρία σε αντιμετώπιση πολεοδομικών - ιδιοκτησιακών ζητημάτων
σχετιζόμενων με αδειοδοτήσεις, με επιτάχυνση αδειοδοτικών διαδικασιών.
- Η εμπειρία σε επίλυση θεσμικών προβλημάτων παραπλήσιας μορφής με το
αντικείμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.
- Η εμπειρία σε διοίκηση ομάδων έργου.
- Διευθυντική ή ανώτερη διοικητική εμπειρία.
- Η επαγγελματική εμπειρία σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς και η
ενασχόληση με μεγάλα έργα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων δεν
εξαιρείται από τις μισθολογικές διατάξεις του ν. 4354/2015.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Ανάπτυξης της Διεύθυνσης
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
(Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος, 105 63) έως την 19η Αυγούστου 2016 τα ακόλουθα
δικαιολογητικά :
α. Σχετική αίτηση.
β. Βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην
οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα
είναι αληθή.
γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
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δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, καθώς και μεταπτυχιακών τίτλων.
Προκειμένου για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή
προσκομίζεται και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
ε. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και
άλλων ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν.
στ. Φωτοαντίγραφα λοιπών τίτλων ή βεβαιώσεων, εφόσον υπάρχουν.
ζ. Έως δύο συστατικές επιστολές.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή,
το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του
ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση του υποψηφίου.
Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να εισαχθεί
στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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