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ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ακινα, 14 Νοεμβρίου 2017
Α.Ρ.: 11365

Ρροσ:
Ππωσ ο Ρίνακασ Αποδεκτϊν

ΘΕΜΑ: Ρροκιρυξθ πλιρωςθσ οριηόντιασ κζςθσ ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ
του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, κατ’ εφαρμογι
των διατάξεων των άρκρων 84-86 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007), όπωσ ιςχφει.

ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ:
α) των άρκρων 84-86 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμόςιων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν
Υπαλλιλων (Υπαλλθλικόσ Κϊδικασ, ν.3528/2007), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ
διατάξεισ του άρκρου 29 του ν. 4369/2016 (Αϋ 33) και τροποποιικθκαν με τισ
διατάξεισ του άρκρου δεφτερου και τρίτου του ν. 4464/2017 (Αϋ 46),
β) των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρκρου 30 του ν. 4369/2016 (Αϋ 33),
γ) τθσ παρ. 6 α του άρκρου 24 του ν. 4270/2014 (Αϋ 143), όπωσ τροποποιικθκε με
τθν παρ. 1 του άρκρου ζκτου του ν. 4464/2017 (Αϋ 46),
δ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 30 του ν. 4301/2014 (Aϋ 223),
ε) των παρ. 4 και 5 του άρκρου 24Α του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπωσ τροποποιικθκε
με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 36 του ν. 4489/2017 (Α’ 140),
2. α) του π.δ. 82/2017 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ,
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ»(Αϋ 117),
β) το ειδικό περίγραμμα κζςθσ εργαςίασ τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ, το οποίο
προςαρτάται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ,
3. α) του Ρ.Δ. 125/2016 (Αϋ 210) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και
Υφυπουργϊν», β) του Ρ.Δ. 123/2016 «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του
Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ,
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4.

5.

6.

7.

αναςφςταςθ του Υπουργείου Τουριςμοφ, ςφςταςθ Υπουργείου Μεταναςτευτικισ
Ρολιτικισ και Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ,
μετονομαςία Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ,
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων»
(Αϋ 208) και γ) του Ρ.Δ. 50/2001 «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ
φορζων του Δθμοςίου Τομζα» (Α’ 39), όπωσ ιςχφει,
α) τθν αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25-9-2014 (Β’ 2595) κοινι υπουργικι
απόφαςθ «Κακοριςμόσ αποδεκτϊν βαςικϊν τίτλων ςπουδϊν και πρόςκετων
προςόντων για τθν πλιρωςθ των οριηόντιων κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ
Διεφκυνςθσ με οικονομικζσ ι και οικονομικζσ αρμοδιότθτεσ», όπωσ τροποποιικθκε
με τθν παρ. 2 του άρκρου ζκτου του ν. 4464/2017 (Α’ 46),
β) τθν αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) υπουργικι
απόφαςθ «Διεξαγωγι δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ κατά τθν επιλογι προϊςταμζνων»,
Τθν αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/24657/23.9.2016 (ΑΔΑ: 94Χ6465ΦΘΕ-1ΝΑ) υπουργικι απόφαςθ
«Οριςμόσ Μελϊν Ειδικοφ Συμβουλίου Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (ΕΙ.Σ.Ε.Ρ.) του
άρκρου 86 του ν. 3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ ιςχφει», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει,
Το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2282/οικ.6749/24-02-2017 ζγγραφο του Υπουργείου
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ προσ τα Υπουργεία, ςχετικά με τθ γνωςτοποίθςθ των
οριηόντιων κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ,
Τθν ανάγκθ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ και πλιρωςθσ τθσ
προκθρυςςόμενθσ κζςθσ ευκφνθσ.
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε:

Ι. ΡΟΚΗΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
Ρροκθρφςςουμε οριηόντια κζςθ ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ ωσ ακολοφκωσ:
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ,
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΩΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ

ΘΔΗ ΔΤΘΤΝΗ
ΓΔΝΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ (Ρ.Δ. 82/2017, Αϋ 117)

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΡΟΚΗΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
Τα κακικοντα του προϊςταμζνου τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ ευκφνθσ είναι τα ακόλουκα:
1. Η ευκυγράμμιςθ του ςτρατθγικοφ ςκοποφ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ με τθν αποςτολι
του Υπουργείου.
2. Ο ςυντονιςμόσ και θ ανάκεςθ εργαςιϊν ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οργανικϊν
μονάδων που υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των
επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων.
3. Η παροχι εμπεριςτατωμζνων ειςθγιςεων ςτθν πολιτικι θγεςία, μετά από ανάλυςθ
δεδομζνων και αξιολόγθςθ κινδφνων, κακϊσ και θ διαμόρφωςθ εναλλακτικϊν
επιλογϊν, βάςει τθσ ανάλυςθσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ
λειτουργίασ του φορζα.
4. Η διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Γενικϊν Διευκφνςεων
του φορζα και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
5. Η ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθ διαχείριςθ κρίςεων.
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6. Η διαχείριςθ και αξιοποίθςθ του προςωπικοφ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι
κεςπιςμζνοι ςτόχοι.
7. Η ζγκριςθ των Ρεριγραμμάτων Θζςεων Εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν
μονάδων.
8. Η ειςιγθςθ τθσ ετιςιασ ςτοχοκεςίασ και θ παρακολοφκθςι τθσ, βάςει των
κεςπιςμζνων δεικτϊν απόδοςθσ, κακϊσ και θ ςυνεχισ βελτίωςθ του τρόπου
λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων, με τθν υποβολι προτάςεων οργανωτικοφ και
επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.
9. Η αξιολόγθςθ του προςωπικοφ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
10. Η εκπροςϊπθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, όπου απαιτείται.
11. Κάκε ειδικότερο κακικον που απορρζει από αρμοδιότθτεσ που περιγράφονται ςτισ
οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ, ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ςτο ειδικό περίγραμμα
κζςθσ, που προςαρτάται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ αυτισ.
ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ
1. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ ζχουν οι μόνιμοι υπάλλθλοι κατθγορίασ
Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ) όλων των κλάδων και οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ
Ι.Δ.Α.Χ. εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ των Υπουργείων. Πλοι οι παραπάνω υποψιφιοι πρζπει
να υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007, όπωσ ιςχφει) και
επιπλζον κατά τθν θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιοτιτων:
α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ
τουλάχιςτον
ι
β) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για τρία (3) τουλάχιςτον ζτθ
ι
γ) να είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ
Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι
αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και να κατζχουν βακμό Αϋ με
πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζτθ ςτο βακμό αυτόν
ι
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό
αυτόν.
Για τθν εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπωσ ιςχφουν, λαμβάνεται
υπόψθ αποκλειςτικά θ εν τοισ πράγμαςι άςκθςθ κακθκόντων κζςθσ ευκφνθσ επιπζδου
Γενικισ Διεφκυνςθσ, Διεφκυνςθσ ι Τμιματοσ, αντίςτοιχα, που ζχει διανυκεί ςε Υπουργεία,
Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Ν.Ρ.Δ.Δ., Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ,
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βακμοφ και Ν.Ρ.Δ.Δ. αυτϊν, κακϊσ και ςε αυτοτελείσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.
2. Αποδεκτοί Τίτλοι Σπουδϊν
α) Ρτυχίο Νομικισ, Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ και
Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ
και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικϊν-Χρθματοοικονομικϊν
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Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ Λογιςτικισ και
Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ, Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ,
Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων, Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ ι Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και
Τεχνολογίασ (πρϊθν Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, μετονομαςία με το Ρ.Δ.
113/2002), Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν,
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ (μετονομάςτθκε ςε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ
με το ν.3027/2002, άρκρο 3 παρ.1, δ’.αα.), Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν
Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Μακθματικϊν, Φυςικισ, Χθμείασ ι
πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν
Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ι
β) οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ και
αναγνωριςμζνοσ μεταπτυχιακόσ ι διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι
διοικθτικισ κατεφκυνςθσ
Ειδικά για τουσ αποφοίτουσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) απαιτείται αποκλειςτικά θ βεβαίωςθ αποφοίτθςθσ από τθν Εκνικι Σχολι
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και όχι οι ανωτζρω αποδεκτοί τίτλοι
ςπουδϊν.

3. Ρρόςκετα Τυπικά Ρροςόντα
α) Εμπειρία:
Τριετισ, και αν δεν υπάρχουν υποψιφιοι, διετισ τουλάχιςτον εμπειρία ςε κζματα
οικονομικοφ αντικειμζνου και ιδίωσ ςτα κάτωκι κζματα:
- κατάρτιςθ, ανακεϊρθςθ, υλοποίθςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ
Στρατθγικισ (Μ.Ρ.Δ.Σ.),
- κατάρτιςθ, εκτζλεςθ, παρακολοφκθςθ κρατικοφ προχπολογιςμοφ ι
προχπολογιςμϊν λοιπϊν φορζων γενικισ κυβζρνθςθσ,
- παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ Ρ.Δ.Ε.,
- ςφνταξθ, ανάλυςθ, παρακολοφκθςθ οικονομικϊν καταςτάςεων, οικονομικϊν
αναφορϊν, οικονομικϊν ςτοιχείων,
- προγραμματιςμόσ, παρακολοφκθςθ, υλοποίθςθ προμθκειϊν,
- ζλεγχοσ δαπανϊν,
- δθμοςιονομικόσ ζλεγχοσ ι ζλεγχοσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων,
- εφαρμογι δθμοςιολογιςτικϊν διατάξεων
β) Ξζνθ γλϊςςα:
Τουλάχιςτον πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ γλϊςςασ.
Τα ανωτζρω α’ και β’ προςόντα δεν απαιτοφνται ωσ προσ τθν κρίςθ του παραδεκτοφ
τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ ειδικά για τουσ αποφοίτουσ τθσ Εκνικισ Σχολισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), αλλά απαιτείται αποκλειςτικά θ
βεβαίωςθ αποφοίτθςθσ από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
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ΙV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για επιλογι ςε κζςθ προϊςταμζνου
οποιουδιποτε επιπζδου υπάλλθλοσ που αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία
εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των
υποψθφιοτιτων.
2. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι προϊςταμζνου, οφτε να
τοποκετθκεί προϊςτάμενοσ, υπάλλθλοσ, ο οποίοσ διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι
τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία ι ζχει καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα
αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα ι του
ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου
αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ
διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ.
3. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ Ρροϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ που
υπθρετεί κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 7 του ν. 4111/2013 (Α’ 18),
όπωσ ιςχφει.
4. Δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχει υπάλλθλοσ, ο οποίοσ, ωσ αξιολογθτισ κατ’ άρκρο 15
του ν. 4369/2016, δεν ζχει εκπλθρϊςει υπαιτίωσ τθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων
του.

V. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
1. Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ αρχίηει τθν 15.11.2017 και
λιγει τθν 30.11.2017.
2. Το εμπρόκεςμο τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ κρίνεται από τθ ςχετικι
πρωτοκόλλθςθ αυτισ ι από τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόςον αυτι
αποςτζλλεται ταχυδρομικϊσ.
VI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ κατατίκεται ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ,
όπου ανικει οργανικά ο υπάλλθλοσ. Τθν αίτθςθ υποβάλλει ο υποψιφιοσ είτε
αυτοπροςϊπωσ είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο, εφόςον θ
εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι του υποψθφίου κεωρθμζνθ από δθμόςια
αρχι, είτε ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει. Στθν περίπτωςθ αποςτολισ των
αιτιςεων ταχυδρομικϊσ, το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν
θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ, μετά τθν αποςφράγιςι
του, επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του υποψθφίου.
2. Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται από αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα,
που ςυντάςςεται με ευκφνθ του υποψθφίου και επζχει κζςθ υπεφκυνθσ
διλωςθσ. Σε περίπτωςθ αναντιςτοιχίασ των όςων υπεφκυνα δθλϊνει ο
υποψιφιοσ ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ και ςτο βιογραφικό ςθμείωμα με όςα
τθροφνται ςτο προςωπικό Μθτρϊο του υπαλλιλου και ςτο αρχείο τθσ
Υπθρεςίασ, λαμβάνονται υπόψθ όςα βεβαιϊνει θ οικεία Διεφκυνςθ
Ρροςωπικοφ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει καλζςει τον υποψιφιο για τθν
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προςκόμιςθ των επιπλζον εκείνων ςτοιχείων που υπεφκυνα δθλϊνει ότι
κατζχει. Η ανωτζρω διαδικαςία βεβαίωςθσ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ
υποψθφιότθτασ και του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ του υπαλλιλου από τισ
οικείεσ Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ γίνεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα
(10) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
υποψθφιοτιτων.
3. Μετά το πζρασ τθσ προθγοφμενθσ αποκλειςτικισ δεκαιμερθσ προκεςμίασ τθσ
παρ. 3, οι Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ κοινοποιοφν αμελλθτί ςε κάκε υποψιφιο
τθ βεβαίωςθ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ και του βιογραφικοφ
του ςθμειϊματοσ. Οι υποψιφιοι, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ, υποβάλλουν ςτθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ τυχόν
αντιρριςεισ τουσ επί των βεβαιϊςεων. Οι εν λόγω αντιρριςεισ εξετάηονται από
τισ Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5)
θμερϊν.
4. Μετά το πζρασ των διαδικαςιϊν των παρ. 2 και 3, οι οικείεσ Διευκφνςεισ
Ρροςωπικοφ αποςτζλλουν αμελλθτί ςτθ Γραμματεία του Ειδικοφ Συμβουλίου
Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (Βας. Σοφίασ 15, Τ.Κ. 10674 Ακινα) α) τισ αιτιςεισ
υποψθφιότθτασ των ενδιαφερομζνων και τα βιογραφικά τουσ ςθμειϊματα, τισ
βεβαιϊςεισ ςτοιχείων των αρμόδιων Διευκφνςεων Ρροςωπικοφ, τισ τυχόν
αντιρριςεισ που υποβλικθκαν από τουσ υποψιφιουσ και τα προςωπικά τουσ
μθτρϊα, με κοινοποίθςθ του διαβιβαςτικοφ αυτοφ εγγράφου ςτθ Διεφκυνςθ
Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν
και Ενθμζρωςθσ (Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Ράντου, Τ.Κ. 10163 Καλλικζα), β) τθ
βεβαίωςθ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του
άρκρου 24Α του ν. 4369/2016.
VII. ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ
1. Η επιλογι των υποψθφίων πραγματοποιείται από το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ., ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 84-86 του Υ.Κ., όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ
του άρκρου 29 του ν. 4369/2016 και τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του
άρκρου δεφτερου του ν. 4464/2017 (Α’ 46), και τισ διατάξεισ των παρ. 1γ και 1δ
του άρκρου 30 του ν. 4369/2016.
2. Το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. εξετάηει κατϋ αρχάσ το παραδεκτό των αιτιςεων των υποψθφίων,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 84 του Υ.Κ., όπωσ ιςχφει. Ακολοφκωσ,
μοριοδοτεί κάκε υποψιφιο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 85 του Υ.Κ.,
όπωσ ιςχφει, και ςτο άρκρο 30 του ν. 4369/2016 ςτισ εξισ ομάδεσ κριτθρίων:
 ομάδα κριτθρίων αϋ: τυπικά, εκπαιδευτικά προςόντα και προςόντα
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ,
 ομάδα κριτθρίων βϋ: εργαςιακι εμπειρία και άςκθςθ κακθκόντων
ευκφνθσ.
Σφμφωνα με το άρκρο 30 του ν. 4369/2016, δεν εφαρμόηεται το κριτιριο τθσ
περίπτωςθσ γϋ τθσ παρ. 1 α του άρκρου 85 του Υ.Κ., μοριοδότθςθ βάςει
αξιολόγθςθσ.
3. Στθ ςυνζχεια, το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. καταρτίηει πίνακα με πενταπλάςιο αρικμό υποψθφίων
που ςυγκζντρωςαν τθν υψθλότερθ βακμολογία κριτθρίων του άρκρου 85 του
Υ.Κ., όπωσ ιςχφει, οι οποίοι καλοφνται ςτθ διαδικαςία τθσ δομθμζνθσ
ςυνζντευξθσ. Κατά τθ διαδικαςία τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ.
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4.

5.
6.

7.

λαμβάνει υπόψθ του το προςαρτθμζνο ςτθν παροφςα ειδικό περίγραμμα κζςθσ
εργαςίασ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ προκιρυξθσ.
Για τθν τελικι μοριοδότθςθ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μορίων κάκε ομάδασ
κριτθρίων, με εξαίρεςθ τθν ομάδα κριτθρίων γ’, πολλαπλαςιάηεται με τον εξισ
ςυντελεςτι:
 40% για τθν ομάδα κριτθρίων αϋ: τυπικά, εκπαιδευτικά προςόντα και
προςόντα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ,
 25% για τθν ομάδα κριτθρίων βϋ: εργαςιακι εμπειρία και άςκθςθ
κακθκόντων ευκφνθσ,
 35% για τθν ομάδα κριτθρίων δϋ: δομθμζνθ ςυνζντευξθ.
Ακολοφκωσ, το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. καταρτίηει πίνακα κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά
βακμολογίασ.
Οι υποψιφιοι που δεν πλθροφν τουσ όρουσ των άρκρων 84-86 του Υ.Κ., όπωσ
ιςχφει, και τθσ προκιρυξθσ αποκλείονται από τθν περαιτζρω διαδικαςία, με
απόφαςθ του ΕΙ.Σ.Ε.Ρ.
Ο/θ επιλεχκείσ/ςα από το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. τοποκετείται, με απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και
Ενθμζρωςθσ, θ οποία εκδίδεται το αργότερο μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ
γνωςτοποίθςθ τθσ επιλογισ, ωσ προϊςτάμενοσ/θ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ του Υπουργείου Ψθφιακισ
Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, για κθτεία τριϊν (3) ετϊν. Αν
υπάλλθλοσ άλλθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ. επιλεγεί ωσ προϊςτάμενοσ, με
τθν τοποκζτθςι του αποςπάται αυτοδικαίωσ ςτο Υπουργείο Ψθφιακισ
Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ.

VIII. ΧΟΝΟΣ ΣΥΝΔΟΜΗΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Οι προχποκζςεισ και τα προςόντα επιλογισ κα πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν
θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ.
2. Τα κωλφματα υποψθφιότθτασ δεν πρζπει να ςυντρζχουν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο
τθσ διαδικαςίασ επιλογισ, κακϊσ και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ του
υπαλλιλου. Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ οφείλουν να ενθμερϊνουν
αμελλθτί το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. οποτεδιποτε ανακφψει κϊλυμα υποψθφιότθτασ του
υποψθφίου.
IX. TΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ ΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΕΜΡΕΙΙΑ
1. Πλα τα προςόντα πρζπει να αποδεικνφονται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ.
50/2001. Ειδικά, για τθν απόδειξθ του επιπζδου γλωςςομάκειασ λαμβάνονται
υπόψθ τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Γλωςςομάκειασ, το οποίο είναι
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Α.Σ.Ε.Ρ.
2. Ωσ εμπειρία νοείται θ εμπειρία που ζχει αποκτθκεί μετά το διοριςμό/πρόςλθψθ
του υπαλλιλου ςτο Δθμόςιο και μετά τθ λιψθ του αποδεκτοφ, κατά περίπτωςθ,
βαςικοφ ι μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν, όπωσ ορίηεται ςτο
άρκρο 5 τθσ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25-9-2014 (Β’ 2595) Κ.Υ.Α.,
όπωσ ιςχφει. Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ, ωσ πρόςκετου προςόντοσ,
απαιτείται βεβαίωςθ του οικείου φορζα, από τθν οποία να προκφπτουν θ
χρονικι διάρκεια τθσ επικαλοφμενθσ εμπειρίασ και το είδοσ των κακθκόντων,
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κατά τα προβλεπόμενα ςτισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ ι άλλεσ διατάξεισ
ςχετικζσ με τθν επικαλοφμενθ εμπειρία.
X. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ
1. Η παροφςα προκιρυξθ αναρτάται αμελλθτί ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με
ευκφνθ του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και
Ενθμζρωςθσ.
2. Μετά τθν ανάρτθςι τθσ, δθμοςιεφεται αμελλθτί ςτο διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ςτο διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, κακϊσ και
ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Ρ.
3. Η παροφςα προκιρυξθ τοιχοκολλάται ςτο κεντρικό κατάςτθμα, όπου
ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ του Υπουργείου, που προκθρφςςει τισ κζςεισ, με
ςχετικό αποδεικτικό.
4. Η Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ,
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ γνωςτοποιεί, με κάκε πρόςφορο τρόπο, τθν
προκιρυξθ ςτουσ υπαλλιλουσ που ανικουν οργανικά ςτο Υπουργείο.
5. Τα Υπουργεία αποδζκτεσ τθσ παροφςασ, γνωςτοποιοφν, με κάκε πρόςφορο
τρόπο, τθν προκιρυξθ ςτουσ υπαλλιλουσ που ανικουν οργανικά ςε αυτά,
ανεξαρτιτωσ αν υπθρετοφν ςε αυτά ι υπθρετοφν ςτο φορζα, προκειμζνου να
λάβουν γνϊςθ οι υπάλλθλοι που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ.
ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΡΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΟΒΑΣΙΛΗ

Συνθμμζνα:
ΡΑΑΤΗΜΑ:
Ρερίγραμμα Θζςθσ Εργαςίασ (Ρ.Θ.Ε.) τθσ προκθρυςςόμενθσ οριηόντιασ κζςθσ ευκφνθσ επιπζδου
Γενικισ Διεφκυνςθσ
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Ρίνακασ Αποδεκτϊν:
1. Πλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν, Υφυπουργϊν
β) Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ
2. Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ
α) Γραφεία Γενικϊν/Ειδικϊν Γραμματζων
β) Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ
3. Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.) gd_prosl@asep.gr
4. Ειδικό Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (ΕΙ.Σ.Ε.Ρ.)
5. Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ webupload@ydmed.gov.gr

Κοινοποίθςθ:
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ψφλλα 2 και Φιλελλινων, 105 57 Ακινα.
Εςωτερικι Διανομι:
- Γραφείο Υπουργοφ κ. Νικολάου Ραππά
- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Υπουργείου κ. Γεωργίου Φλωρεντι
- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ψθφιακισ Ρολιτικισ κ. Στυλιανοφ άλλθ
- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων κ. Βαςιλείου
Μαγκλάρα
-Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ κ. Ελευκζριου Κρζτςου
-Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα Επικοινωνιακισ Διαχείριςθσ κρίςεων κασ Φωτεινισ
Ραντιϊρα
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΈΚΓΟΗ:
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ:

Κσδηθφο ζέζεο:

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ, ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΓΗΜΟΙΔ ΓΑΠΑΝΔ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε)
Φξαγθνχδε 11 & Αι. Πάληνπ
Σ.Κ. 101 63
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
ρεδηάδεη, ζπληνλίδεη, δηαρεηξίδεηαη θαη επνπηεχεη φια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ .

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο

Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην

Μφληκν Πξνζσπηθφ

Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ

Βαζκφο
Α
Β

Δπηπιένλ ακνηβέο ………………

Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ

Γ

Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο. Αλαθέξαηε
Γ

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο

Αλαθέξεηαη ζε

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Πξνκεζεηψλ, ππνδνκψλ θαη
Γηαρείξηζεο Τιηθνχ

Γεληθφο Γξακκαηέαο

ΓΓ ινηπψλ Τπνπξγείσλ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Πξνυπνινγηζκνχ θαη
Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ

Τπνπξγφο

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
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Κχξηα θαζήθνληα
Μεξηκλά γηα ηελ εληαία νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ εθείλν
θνξέσλ.
ρεδηάδεη, ζπληνλίδεη, δηαρεηξίδεηαη θαη επνπηεχεη φια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Τπνπξγείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ,
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επζχλεο.
Παξέρεη εκπεξηζηαησκέλεο εηζεγήζεηο ζηελ πνιηηηθή εγεζία, κεηά απφ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη αμηνιφγεζε
θηλδχλσλ θαη δηακνξθψλεη ελαιιαθηηθέο επηινγέο βάζεη ηεο αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα.
Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νκνεηδψλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ησλ ινηπψλ
θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Δηζεγείηαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ νπνίσλ πξνΐζηαηαη κε
ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ.
Δθπξνζσπεί ηε Γεληθή Γηεχζπλζε, θαζψο επίζεο θαη ηε ρψξα ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαη ησλ δηεζλψλ θνξέσλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο.
Δγθξίλεη ηα πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.
πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή
Γηεχζπλζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ.
Γηαρεηξίδεηαη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζεζπηζκέλνη ζηφρνη.
Δμαζθαιίδεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ δηεπζχλζεσλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ θξίζεσο.
Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.
Καηαλέκεη ηηο εξγαζίεο, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ Γ/λζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ Γελ.
Γ/λζε. Λακβάλεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ εμέιημή ηνπο.
Γηαρεηξίδεηαη, αλαπηχζζεη αμηνπνηεί θαη παξνηξχλεη ηνπο πθηζηακέλνπο , ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη
πξνγξακκαηηζκέλνη ζηφρνη θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.
Δηζεγείηαη ηελ εηήζηα ζηνρνζεζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη ηελ παξαθνινπζεί βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ
δεηθηψλ απφδνζεο, θαζψο θαη αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ
νξγαληθψλ κνλάδσλ κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ.

Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία



Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, φπνπ απαηηείηαη.
πλεξγάδεηαη κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ησλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα.
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Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα
αξ.43 ηνπ π.δ. 82/2017 (Α’ 117)
αξ.4 παξ.1 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α΄
39)
αξ.27 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α’ 39)

ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο φισλ
ησλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ θαηεγνξίαο ΠΔ.
Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα:
α) Πηπρίν Ννκηθήο, Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ, Γεκνζίσλ
Οηθνλνκηθψλ, Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ηαηηζηηθήο,
ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο, ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο
Δπηζηήκεο,
ηαηηζηηθήο
θαη
Αλαινγηζηηθψλ-Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
Μαζεκαηηθψλ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο
θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Λνγηζηηθήο, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο
Αλάιπζεο, Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο, Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ,
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σερλνινγίαο ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξψελ Σερλνινγίαο
θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο, κεηνλνκαζία κε ην Π.Γ. 113/2002), Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, Δπηρεηξεζηαθήο
Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ (κεηνλνκάζηεθε ζε Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο κε
ην λ.3027/2002, άξζξν 3 παξ.1, δ’.αα.), Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γηεζλψλ θαη
Δπξσπατθψλ πνπδψλ, Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,
Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθήο, Υεκείαο ή πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ
Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ή
β) νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο
θαη αλαγλσξηζκέλνο κεηαπηπρηαθφο ή δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ λνκηθήο,
νηθνλνκηθήο ή δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο.
Σνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιψζζαο.

ΓΝΩΔΙ

Γλψζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία
δεκφζησλ θνξέσλ.
Σερληθέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ςπρνινγία ηεο εξγαζίαο.
Γλψζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο,
Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, Κψδηθα
Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.
Γλψζε ηνπ Πνιηηηθνχ, δηεζλνχο θαη εζληθνχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ,
ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ζεζκψλ.
Γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
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Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο

Δκπεηξία
αξ. 29 ηνπ Ν.4369/2016 (Α΄33)

Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
πρλέο κεηαθηλήζεηο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο θαη ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο
άιισλ ρσξψλ ζην πιαίζην επξσπατθψλ/δηεζλψλ νκάδσλ εξγαζίαο.

Άζθεζε θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα έλα (1) έηνο
ηνπιάρηζηνλ ή πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ έηε ή θαηνρή
αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνχο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη πιενλάδνληα ρξφλν
ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) έηε ζην βαζκφ Α΄ ή απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή ρνιή
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) θαη πιενλάδνληα ρξφλν
ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) έηε ζην βαζκφ Α΄ ή θαηνρή αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνχο
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη πιενλάδνληα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8)
έηε ζην βαζκφ Α΄ ή θαηνρή Α΄ βαζκνχ κε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε
πιενλάδνληα ζην βαζκφ απηφ.
Σξηεηήο, θαη αλ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη, δηεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζέκαηα
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηδίσο ζηα θάησζη ζέκαηα:
- θαηάξηηζε, αλαζεψξεζε, πινπνίεζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (Μ.Π.Γ..),
- θαηάξηηζε, εθηέιεζε, παξαθνινχζεζε θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή
πξνυπνινγηζκψλ ινηπψλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο,
- παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο Π.Γ.Δ.,
- ζχληαμε, αλάιπζε, παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νηθνλνκηθψλ
αλαθνξψλ, νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ,
- πξνγξακκαηηζκφο, παξαθνινχζεζε, πινπνίεζε πξνκεζεηψλ,
- έιεγρνο δαπαλψλ,
- δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο ή έιεγρνο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ,
- εθαξκνγή δεκνζηνινγηζηηθψλ δηαηάμεσλ
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Γεμηφηεηεο
Να δηαζέηεη εγεηηθή θπζηνγλσκία
Να είλαη νξγαλσηηθφο
Να επηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφ /νκαδηθφ πλεχκα
Να εκςπρψλεη ηηο νκάδεο
Να επηδηψθεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ
Να είλαη αμηφπηζηνο, αληηθεηκεληθφο θαη ερέκπζνο
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ – ζπγθξνχζεσλ, θηλδχλσλ- αιιαγψλ
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ
Να δηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο

Γηάξθεηα ζεηείαο

Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε πξηλ ηελ
αλάιεςε ηεο ζέζεο

3 έηε

Όρη

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα

ΕΓΚΙΝΕΤΑΙ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΕΝΤΗΣ

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

