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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

 

 

 

Αθήνα,    18     Δεκεμβρίου  2013 

 

    Αριθ. Πρωτ. : 57028 

  
                                  ΠΡΟ: Χρ Π.Δ.                           

 

ΑΜΑΙΟΘΜΧΗ – ΠΡΟΙΚΗΗ 

 

Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηηρ Γενικήρ 

Γπαμμαηείαρ ηπαηηγικών και Θδιωηικών Επενδύζεων, ηος Τποςπγείος 

Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ.  

 
 

 

Ο Υπνπξγόο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζηειερσζεί ε Γεληθή 

Γηεύζπλζε Ιδησηηθώλ Δπελδύζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σηξαηεγηθώλ θαη Ιδησηηθώλ 

Δπελδύζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί 

ζηελ απόζπαζε ππαιιήισλ, κνλίκσλ ή κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξόλνπ από ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, όπσο νξίδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α θαη β ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1256/1982, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ.2 ηνπ Ν. 

4146/2013 (ΦΔΚ 90/Α), πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ πέληε ( 5 ) ζέζεηο ΠΔ Καηεγνξίαο κε 

πηπρίν Ννκηθήο.  

 

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ όινη νη κόληκνη ή κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ππάιιεινη ησλ Υπεξεζηώλ πνπ δηαιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 

δηαλνκήο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, εθόζνλ έρνπλ ζπκπιεξώζεη δηεηή ηνπιάρηζηνλ 

ππεξεζία. 

 

2. ΠΡΟΟΜΣΑ ΤΠΟΦΗΦΘΧΜ 

 

Τα ειάρηζηα απαηηνύκελα πξνζόληα, θαζώο θαη ηα πξνζζέησο ζπλεθηηκώκελα ζηνηρεία γηα 

ηηο ζέζεηο είλαη ηα αθόινπζα: 

 

1. Τππηθά πξνζόληα: 

α) Πηπρίν Ννκηθήο αλώηαηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν  

αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο, γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ αληίζηνηρνπ κε ηνλ νηθείν θιάδν, 

ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Π.δ.50/2001 (ΦΔΚ 39/Α/2001), 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

β) Πνιύ θαιή γλώζε ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ππεξεζηώλ Internet. 

γ) Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. 
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2. Σπλεθηηκώκελα πξόζζεηα πξνζόληα: 

α) Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ 

β) Γλώζε άιισλ μέλσλ γισζζώλ (πέξαλ ηεο αγγιηθήο) 

γ) Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλόηεηα 

δ) Ιθαλόηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ θαη επζπλώλ. 

Η ηειηθή επηινγή ησλ ππαιιήισλ ζα γίλεη από ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί 

κε απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, ε νπνία δύλαηαη λα 

θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο ππαιιήινπο ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε.  

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαινύληαη νη ππάιιεινη νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη θαη πιεξνύλ 

ηηο πξνϋπνζέζεηο, λα ππνβάιινπλ ζηη Διεύθςνζη Διοικηηικού ηος Τποςπγείος 

Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ (Μίκηρ 5-7, 10180  Αθήνα), από                           

18-12-2013 έωρ και 10-1-2014 ηα αθόινπζα έγγξαθα: 

 

1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο ηελ νπνία ζα θνηλνπνηήζνπλ ζηελ Υπεξεζία ηνπο. 

2. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα, κε ππεύζπλε δήισζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 599/86) 

ζηελ νπνία λα βεβαηώλεηαη όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην βηνγξαθηθό είλαη 

αιεζή. 

3. Δπηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ. 

4.Βεβαίσζε – πηζηνπνηεηηθό Υπεξεζηαθώλ Μεηαβνιώλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη: 

α) Τπρόλ επηβιεζείζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο. Δάλ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο πεηζαξρηθή δίσμε 

θαη εάλ ν ππνςήθηνο έρεη νπνηνδήπνηε θώιπκα κεηάηαμεο από άιιε γεληθή ή εηδηθή 

δηάηαμε (π.ρ. ππνρξέσζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ιόγσ 

παξακεζνξίνπ ή γηα άιινπο ιόγνπο). 

β) Τηο εκεξνκελίεο δηνξηζκνύ – αλάιεςεο ππεξεζίαο, ηελ θαηεγνξία εθπαίδεπζεο θαη ηνλ 

Κιάδν πξνζσπηθνύ ησλ ππνςεθίσλ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο 

ππεξεζίαο, ηηο εθζέζεηο αμηνιόγεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ 

αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

5. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 

Η θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Η αίηεζε θαη ηα 

ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη ηαρπδξνκηθώο επί απνδείμεη ζηελ 

αλσηέξσ αλαγξαθόκελε δηεύζπλζε εληόο ηεο νξηδόκελεο πξνζεζκίαο (ην εκπξόζεζκν 

ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη από ηελ εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί ηνπ 

θαθέινπ, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ 

ππνςεθίνπ). 

 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην ΥΠΑΑ θαη ζα απνζηαιεί ζε όια ηηο Υπεξεζίεο 

πνπ δηαιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο.  

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε 

Διεύθςνζη Διοικηηικού ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ, ζηα 

ηηλέθωνα 210 3332699, 210 3332066. 

 

                                                            Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  

 

 

 

 

                                                  ΙΧΜΣΑΜΣΘΜΟ ΥΑΣΖΗΔΑΙΗ 
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ΠΘΜΑΙΑ ΔΘΑΜΟΛΗ 

 

Θ. Όια ηα Υπνπξγεία - Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί ζηα 

Ννκηθά Πξόζσπα πνπ επνπηεύνπλ). 

ΘΘ. Όιεο νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη Πεξηθέξεηεο - Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ.  

ΘΘΘ. Όιεο νη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο. 

 

 

ΠΡΟ ΙΟΘΜΟΠΟΘΗΗ 

Θ. 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. θ. Υθππνπξγώλ 

3. Γξαθεία θ. θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Υπνπξγείνπ 

4. Γξαθεία θ. Δηδηθνύ Γξακκαηέα Υπνπξγείνπ 

5. Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ (Ν.Σ.Κ.), Νίθεο 5-7, Σύληαγκα 

 

II. ΟΡΓΑΜΘΙΕ ΛΟΜΑΔΕ 

- Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο 

  1.  Γ/λζε  Γηνηθεηηθνύ 

- Γεληθή Γ/λζε Ιδησηηθώλ Δπελδύζεσλ 

  1.  Γ/λζε Έγθξηζεο θαη Διέγρνπ Ιδησηηθώλ Δπελδύζεσλ 

- Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 

- Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο  

- Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή 
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