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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016
Αρ. Πρ.: 110202

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Νίκης 5-7
τ.κ. 10180, Αθήνα
Πληροφορίες : Ο.Μπατζογιάννη
Τηλέφωνο
: 210 3332038
Τηλεομοιοτυπία : 210 3332037

ΠΡΟΣ :
1.Όλα τα Υπουργεία Διευθύνσεις
Διοικητικού /Προσωπικού (με την
παράκληση να κοινοποιήσουν την
παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από
αυτά Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα)
2.Όλες τις Γενικές και Ειδικές
Γραμματείες Διευθύνσεις Διοικητικού
/Προσωπικού
3.Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
του Κράτους.
5. Όλες τις Περιφέρειες, Διευθύνσεις
Διοικητικού/Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη
Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ)

στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

(ΟΟΣΑ)

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 66Α του π.δ.
116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του
ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125) και προκειμένου να στελεχωθεί η Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τις/ους ενδιαφερόμενες/ους μόνιμες/ους ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους αορίστου
χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του
Ν. 1256/1982, να υποβάλουν υποψηφιότητα, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό
σημείωμα, για την κάλυψη τριών (3) θέσεων υπαλλήλων της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 66Α του πδ 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως ισχύει, στην
Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Αντικείμενο εργασίας
1. Η υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στις Επιτροπές του
ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.
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2. Η παρακολούθηση, εκπροσώπηση και προώθηση ελληνικών θέσεων στις
Επιτροπές του ΟΟΣΑ για θέματα οικονομικά, φορολογικά, εκπαιδευτικά,
ενεργειακά, εργατικά – ασφαλιστικά, αναπτυξιακά και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων .
3. Η τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τις εξελίξεις
στις εν λόγω Επιτροπές με στόχο τη συνδιαμόρφωση των ελληνικών θέσεων.
4. Η διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των κρατών-μελών στον ΟΟΣΑ για
την προώθηση των ελληνικών θέσεων και συμφερόντων στο πλαίσιο των
εργασιών του ΟΟΣΑ με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών προς όφελος της
χώρας.
Τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των προς πλήρωση θέσεων είναι τα
ακόλουθα:
1. Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Πανεπιστημίου του εξωτερικού,
αναγνωρισμένου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Αλλοδαπών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
2. Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και καλή γνώση της άλλης
σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α’ 39)
3. Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους
ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή να είναι απόφοιτοι της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
4. Τριετής κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική ή
αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείμενα σχετικά με τις επιτροπές του ΟΟΣΑ για
κατόχους διδακτορικού διπλώματος και πενταετής κατ’ ελάχιστο πραγματική
δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε
αντικείμενα σχετικά με τις επιτροπές του ΟΟΣΑ για κατόχους μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών ή αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
Θα συνεκτιμηθούν:
1. Η καλή γνώση άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η πιστοποιημένη γνώση Η/Υ εφαρμογών ms office.
Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε συνέντευξη.
Η απόσπαση πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη από την
ανάληψη της υπηρεσίας, και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη για μία
μόνο φορά. Οι αποσπασθέντες υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν θέση προϊσταμένου
παραιτούνται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Μετά τη λήξη της απόσπασής τους,
επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις και δεν επιτρέπεται να αποσπασθούν πριν
παρέλθει τριετία. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ανωτέρω θέσεις λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος και λαμβάνεται
υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
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Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στελέχωσης της ΜΕΑ στον ΟΟΣΑ και με στελέχη που
δεν έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν σε αντίστοιχη θέση.

Τρόπος υποβολής αίτησης
Η αίτηση των ενδιαφερομένων συνοδευόμενη από τα έγγραφα που πιστοποιούν τα
απαιτούμενα προσόντα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
o.mpatzogianni@mnec.gr. Όσα από τα ανωτέρω έγγραφα δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 υποβάλλονται μεταφρασμένα και
επικυρωμένα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
θα γίνονται δεκτές μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός, από 21.10.2016 έως
21.11.2016.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να
απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 3332038 (κ.Ο.Μπατζογιάννη) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ..
Η παρούσα πρόσκληση να καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού (www.mindev.gov.gr).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Π Ρ Ο Σ:
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης,
και Τουρισμού
Γενική Γραμματεία του Υπουργείου
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών
Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα
Ανάπτυξης
Νίκης 5-7,
τ.κ. 10180, Αθήνα

Για την πλήρωση θέσεων στη (Μ.Ε.Α.)
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της
Ελλάδας στον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………
ΟΝΟΜΑ:………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………….
Αρ. Δελ. Ταυτότητας:………………….
Δ/νση Κατοικίας: οδός ………………..
Αριθ. …… Περιοχή: ……………………
Τηλ. Κατοικίας: …………………………
Τηλ. Κινητό: ………………………..…..
Ηλ. Διεύθυνση:…………………………
Υπηρετώ ως υπάλληλος στ...: ………
……………………………………………
Διεύθυνση: ………………………………
Τμήμα: ……………………………………
Κατηγορία / Κλάδος: ……………………
Δ/νση Εργασίας: ……………… αρ. …
Τ.Κ.: …………. Περιοχή: ……………….
Τηλ. Εργασίας: ………………………….
Τηλεομ. εργασίας: ……………………..

Σας καταθέτω την αίτησή μου για την
Πλήρωση θέσης της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 66Α του πδ
116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως αυτό
προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου
9 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125), στην
Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στον
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Ημερομηνία:
Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά:
1.
………………………………………………..
2.
………………………………………………..
3.
………………………………………………..
4.
………………………………………………...
5.
………………………………………………...
Ο/ Η ΑΙΤ…..
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