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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ακινα, 28 /12/2021
Α.Π.: 5043

Η ΠΡΟΕΔΡΟ

Θζμα: Προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ τριϊν (3) κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ του Εκνικοφ
Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) κατ’ εφαρμογι των διατάξεων των
άρκρων 84-86 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν.3528/2007 – ΦΕΚ Α’ 26).

ΑΠΟΦΑΗ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ:
α) των άρκρων 84-86 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμόςιων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων ΝΡΔΔ (ν.3528/2007 - Α’ 26),
β) τθσ παρ.3 του άρκρου 79 του ν.4674/2020 (Α’ 53) «Στρατθγικι αναπτυξιακι προοπτικι των
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και
άλλεσ διατάξεισ»,
γ) του άρκρου 76 του ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβζρνηςη (Ενςωμάτωςη ςτην Ελληνική
Νομοθεςία τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικζσ
Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςη ςτο Ελληνικό Δίκαιο τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ»,
δ) του π.δ.105/2018 (Αϋ203) «Οργανιςμόσ του Εθνικοφ Κζντρου Δημόςιασ Διοίκηςησ και
Αυτοδιοίκηςησ»,
ε) του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) «Κωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο των διατάξεων τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, που διζπουν το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ)»,
ςτ) του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε θζςεισ φορζων του
Δημοςίου Σομζα»,
η) Τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των προκθρυςςόμενων κζςεων, τα οποία προςαρτϊνται ςτθν
παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ,
2. α) τθν αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) (ΑΔΑ: 6ΨΗΤ465ΧΘΨ-ΒΝΧ) κοινι
απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με κζμα: «Διεξαγωγή
δομημζνησ ςυνζντευξησ κατά την επιλογή προϊςταμζνων» , όπωσ ιςχφει,
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β) τθν αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.7418/26.04.2021 (Β’ 1792) απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με κζμα:
«φςταςη υμβουλίου Επιλογήσ Προϊςταμζνων (.Ε.Π.) του Εθνικοφ Κζντρου Δημόςιασ Διοίκηςησ και
Αυτοδιοίκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)», όπωσ ιςχφει,
γ) τθν αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/ΕΚΔΔΑ/ΣΡ/9024/27.09.2021 (ΑΔΑ: Ω84Χ46ΜΤΛ6-Β5Φ) απόφαςθ τθσ
Υπθρεςιακισ Γραμματζα με κζμα: «Οριςμόσ μελϊν υμβουλίου Επιλογήσ Προϊςταμζνων (.Ε.Π.) του
Εθνικοφ Κζντρου Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αυτοδιοίκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)», όπωσ ιςχφει,
δ) τθν αρικ. ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.5612/30.03.2021 (ΦΕΚ 252/ΥΟΔΔ/02-04-2021) Απόφαςθ του
Υπουργοφ Εςωτερικϊν με κζμα: «Αποδοχι παραιτιςεων Ρροζδρου και Αντιπροζδρου του Εκνικοφ
Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) και διοριςμόσ Ρροζδρου του Εκνικοφ
Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ)»,
3. τθν αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) εγκφκλιο του Υπουργείου
Εςωτερικϊν με κζμα: «Σφςτθμα Επιλογισ Ρροϊςταμζνων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 84 –
86 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ ιςχφει»,
4. τθν ανάγκθ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ.
Αποφαςίηουμε:
Ι. ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΕ ΘΕΕΙ
Ρροκθρφςςουμε τισ κάτωκι κζςεισ ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ
ΔΙΚΑΙΟΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ (ΕΚΔΔΑ)

ΘΕΕΙ ΕΤΘΤΝΗ (αρ. 29, π.δ. 105/2018, (Αϋ
203)
1. Διεφκυνςθ Αποδοτικότθτασ,
Ριςτοποίθςθσ και Νζων Τεχνολογιϊν
2. Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και
Οργάνωςθσ
3. Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΩΝ ΘΕΕΩΝ (αρ. 24, π.δ.
105/2018 (Α’ 203))
Τα κακικοντα των προϊςταμζνων των προκθρυςςόμενων κζςεων ευκφνθσ, είναι τα ακόλουκα:
α) Θ ευκυγράμμιςθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ με το ςτρατθγικό ςκοπό τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.
β) Θ διεφκυνςθ, ο ςυντονιςμόσ και θ εποπτεία των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων που
ςυγκροτοφν τθ Διεφκυνςθ και θ μζριμνα για τθ διαμόρφωςθ διαφλων κάκετθσ και οριηόντιασ
επικοινωνίασ μεταξφ τουσ, κακϊσ και ςυνκθκϊν ςυνεργαςίασ με λοιποφσ φορείσ του ευρφτερου
δθμόςιου τομζα.
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γ) Θ εξειδίκευςθ τθσ ετιςιασ ςτοχοκεςίασ τθσ Διεφκυνςθσ, θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ
υλοποίθςισ τθσ βάςει των κεςπιςμζνων δεικτϊν μζτρθςθσ αποτελεςματικότθτασ και
αποδοτικότθτασ και θ υποβολι εμπεριςτατωμζνων ειςθγιςεων για τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ.
δ) Θ ευκφνθ ςφνταξθσ των ειςθγιςεων προσ το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ
Διεφκυνςθσ και θ ευκφνθ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν αποφάςεων.
ε) Θ προςυπογραφι όλων των διοικθτικϊν πράξεων και εγγράφων για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ
Διεφκυνςθσ, που υπογράφονται από τα υπερκείμενα όργανα.
ςτ) Θ υποβολι ειςιγθςθσ προσ τον/τθν Ρρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τον/τθν Ρροϊςτάμενο/νθ Γενικισ
Διεφκυνςθσ, όςον αφορά ςτισ διοικθτικζσ μονάδεσ που υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ, για τα
Ρεριγράμματα Θζςεων Εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων που ςυγκροτοφν τθ
Διεφκυνςθ.
η) Θ μζριμνα για τθν ορκολογικι κατανομι του προςωπικοφ ςτισ υποκείμενεσ οργανικζσ μονάδεσ
που ςυγκροτοφν τθ Διεφκυνςθ, αναλόγωσ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν και προτεραιοτιτων και με
ςκοπό τθ μζγιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ των διακζςιμων ανκρϊπινων πόρων.
θ) Θ παροχι κατευκυντιριων οδθγιϊν και κινιτρων προσ τουσ/τισ Ρροϊςταμζνουσ/νεσ και τουσ/τισ
υπαλλιλουσ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων που ςυγκροτοφν τθ Διεφκυνςθ, με ςκοπό τθν
επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ.
κ) Θ αξιολόγθςθ των ουςιαςτικϊν προςόντων και τθσ επίδοςθσ των Ρροϊςταμζνων και των
υπαλλιλων των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων που ςυγκροτοφν τθ Διεφκυνςθ ςφμφωνα με το
ιςχφον ςχετικό κεςμικό πλαίςιο.
ι) Θ ειςιγθςθ προσ τα υπερκείμενα όργανα μζτρων οργανωτικοφ, λειτουργικοφ και επιχειρθςιακοφ
αναςχεδιαςμοφ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και αποδοτικισ λειτουργίασ των
υποκείμενων οργανικϊν μονάδων που ςυγκροτοφν τθ Διεφκυνςθ.
ια) Θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθ διαχείριςθ κρίςεων και τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων.
ιβ) Θ εκπροςϊπθςθ τθσ Διεφκυνςθσ, όπου απαιτείται.
ιγ) Κάκε ειδικότερο κακικον που απορρζει από αρμοδιότθτεσ που περιγράφονται ςε ειδικότερθ
κείμενθ νομοκεςία ι ςε ειδικότερεσ ςχετικζσ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ και ςτο ειδικό περίγραμμα
κζςθσ, που προςαρτάται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
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III. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ – ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ ζχουν οι μόνιμοι και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου αορίςτου χρόνου υπάλλθλοι που ανικουν οργανικά ςτο Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ωσ εξισ:
Α)
για
τθ
Διεφκυνςθ
Αποδοτικότθτασ,
Ριςτοποίθςθσ
και
Νζων
Τεχνολογιϊν
κατθγορίασ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ), κλάδου/ειδικότθτασ ΡΕ
Ρλθροφορικισ ι ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ,
Β) για τθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ κατθγορίασ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ
Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ), κλάδου/ειδικότθτασ ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ,
Γ) για τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν κατθγορίασ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ Ρανεπιςτθμιακισ
Εκπαίδευςθσ (ΡΕ), κλάδου/ειδικότθτασ ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ,
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ ζχουν ωσ άνω υπάλλθλοι που ανικουν οργανικά ςτο
Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), μόνιμοι ι ΙΔΑΧ,
κατθγορίασ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ, οι οποίοι:
είτε κατζχουν τον βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο οποίοσ αποτελεί το τυπικό προςόν του
κλάδου/ειδικότθτασ, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τον Οργανιςμό του Εκνικοφ
Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (π.δ. 105/2018, Α’ 203) ότι μποροφν να
προΐςτανται ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ, ανεξαρτιτωσ του κλάδου ςτον οποίο ανικουν,
είτε είναι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
ανεξαρτιτωσ του τίτλου ςπουδϊν που κατζχουν.
Πλοι οι παραπάνω υποψιφιοι πρζπει να υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν.
3528/2007) και επιπλζον κατά τθν θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων
υποψθφιοτιτων να:
α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ενόσ (1) ζτοσ τουλάχιςτον
ι
β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Α' με
πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν και ζχουν αςκιςει κακικοντα
προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον
ι
γ) κατζχουν το βακμό Α' και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα
προϊςταμζνου Τμιματοσ
ι
δ) κατζχουν το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν.
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Για τθν εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 84 και 85 του Υ.Κ., λαμβάνεται υπόψθ αποκλειςτικά θ
άςκθςθ κακθκόντων Υπθρεςιακοφ Γραμματζα και θ εν τοισ πράγμαςι άςκθςθ κακθκόντων 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, ςε αυτοτελείσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και ςε νομικά
πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που ανικουν ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ, όπωσ εκάςτοτε οριοκετείται από
τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι ςτο Μθτρϊο Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ.
IV. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ
1. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για επιλογι ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ 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 (Α’ 26)) 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. Υπάλλθλοσ, που ζχει επιλεγεί και τοποκετθκεί προϊςτάμενοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Υ.Κ.,
ςε κζςθ ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ ι Διεφκυνςθσ δεν επιτρζπεται να υποβάλει αίτθςθ
υποψθφιότθτασ, εφόςον δεν ζχει διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ προβλεπόμενθσ κθτείασ του κατά
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ
ευκφνθσ.
4. Δεν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ για επιλογι ςτθν προκθρυςςόμενθ κζςθ
υπάλλθλοσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ προϊςταμζνου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ παρ.10 του άρκρου 86 του ν.3528/2007 (Α’ 26), πριν από τθν πάροδο δφο (2) ετϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ απαλλαγισ του.
5. Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ οι Ρροϊςτάμενοι Γενικισ Διεφκυνςθσ που
υπθρετοφν κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 7 του ν.4111/2013 (Α’ 18).
V. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ
1. Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ διαρκεί δεκαπζντε (15) θμζρεσ και εκκινεί
πζντε (5) θμζρεσ μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ οικείασ παροφςασ προκιρυξθσ, ιτοι από τθν 04/01/2022
ζωσ τθν 18/01/2022.
2. Το εμπρόκεςμο τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ κρίνεται από τθ ςχετικι πρωτοκόλλθςθ αυτισ ι από
τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόςον αυτι αποςτζλλεται ταχυδρομικϊσ.
VI. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ
1. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ και για τισ τρεισ (3) προκθρυςςόμενεσ κζςεισ.
2. Θ αίτθςθ υποψθφιότθτασ κατατίκεται ςτθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (εφεξισ «ΔΙ.Α.Δ.Ο.»). Τθν αίτθςθ υποβάλλει ο υποψιφιοσ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με
άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι του
5
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υποψθφίου κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει. Στθν περίπτωςθ
αποςτολισ τθσ αίτθςθσ ταχυδρομικϊσ, το εμπρόκεςμό τθσ κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που
φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ, μετά τθν αποςφράγιςι του, επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του
υποψθφίου.
3. Θ 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 ΔΙ.Α.Δ.Ο., αφοφ προθγουμζνωσ ζχει καλζςει τον υποψιφιο
για τθν προςκόμιςθ των επιπλζον εκείνων ςτοιχείων που υπεφκυνα δθλϊνει ότι κατζχει. Θ ανωτζρω
διαδικαςία βεβαίωςθσ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ και του βιογραφικοφ
ςθμειϊματοσ του υπαλλιλου από τθ ΔΙ.Α.Δ.Ο. γίνεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10)
θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων.
4. Μετά το πζρασ τθσ προθγοφμενθσ αποκλειςτικισ δεκαιμερθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 2, θ ΔΙ.Α.Δ.Ο.
κοινοποιεί 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 ΔΙ.Α.Δ.Ο. τυχόν ενςτάςεισ επί των βεβαιϊςεων. Οι εν
λόγω ενςτάςεισ εξετάηονται από τθ ΔΙ.Α.Δ.Ο. εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν.
5. Μετά το πζρασ των διαδικαςιϊν των παρ. 2 και 3, θ ΔΙ.Α.Δ.Ο. αποςτζλλει αμελλθτί ςτο
Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (Σ.Ε.Ρ) του Εκνικοφ κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ των ενδιαφερομζνων και τα βιογραφικά
τουσ ςθμειϊματα, τισ βεβαιϊςεισ ςτοιχείων που εξζδωςε, τισ τυχόν ενςτάςεισ που υποβλικθκαν
από τουσ υποψιφιουσ και τα αντίγραφα των επικαλοφμενων ςτοιχείων ςτθ βεβαίωςθ και το
βιογραφικό ςθμείωμα των υποψθφίων που τθροφνται ςτο προςωπικό τουσ μθτρϊο.
6. Θ αίτθςθ υποψθφιότθτασ και το βιογραφικό ςθμείωμα ςυντάςςονται και υποβάλλονται
ςφμφωνα με το υπόδειγμα (ΡΑΑΤΘΜΑ Α’), το οποίο προςαρτάται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Θ βεβαίωςθ ςτοιχείων ςυντάςςεται ςφμφωνα με το
υπόδειγμα ςτθν ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611 /9356/25.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) εγκφκλιο.
VII. ΣΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
1. Θ επιλογι των υποψθφίων πραγματοποιείται από το Σ.Ε.Ρ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (εφεξισ «Σ.Ε.Ρ.»),
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 84-86 του Υ.Κ. ςε ςυνδυαςμό με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ
τθσ παρ.3 του άρκρου 79 του ν.4674/2020.
Το Σ.Ε.Ρ. εξετάηει κατϋ αρχάσ το παραδεκτό των αιτιςεων των υποψθφίων, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 84 του Υ.Κ.. Οι υποψιφιοι που δεν πλθροφν τουσ όρουσ του νόμου και τθσ
προκιρυξθσ αποκλείονται από τθν περαιτζρω διαδικαςία με απόφαςθ του Σ.Ε.Ρ., θ οποία
καταχωρίηεται ςτα πρακτικά και ςυντάςςεται ςχετικόσ πίνακασ. Οι υπόλοιποι υποψιφιοι
μοριοδοτοφνται από το Σ.Ε.Ρ., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 85 του Υ.Κ., 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 τθν περ.(γ) τθσ παρ.3 του άρκρου 85 του Υ.Κ. (ν.3528/2007 (Α’ 26)) κατά τθν πρϊτθ
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εφαρμογι του νόμου, θ αξιολόγθςθ, ωσ προχπόκεςθ επιλογισ βάςει του άρκρου 84 και ωσ
μοριοδοτοφμενο κριτιριο βάςει του άρκρου 85 του Υ.Κ. δεν λαμβάνεται υπόψθ.
2. Στθ ςυνζχεια, το Σ.Ε.Ρ. καταρτίηει, με βάςθ τθν ωσ άνω μοριοδότθςθ πίνακα κατάταξθσ για κάκε
προκθρυςςόμενθ κζςθ, κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ. Ο πίνακασ αυτόσ, κακϊσ και ο
πίνακασ αποκλειόμενων αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Κατά των πινάκων αυτϊν υποβάλλονται ενϊπιον του Σ.Ε.Ρ. ενςτάςεισ,
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ των
πινάκων ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται μετά το πζρασ τθσ
προκεςμίασ αυτισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Μετά τθν εξζταςθ των υποβλθκειςϊν
ενςτάςεων, εάν επζλκουν μεταβολζσ ςτον πίνακα κατάταξθσ, ο αναμορφωμζνοσ πίνακασ για κάκε
προκθρυςςόμενθ κζςθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και βάςει του πίνακα αυτοφ
καλοφνται οι υποψιφιοι προσ ςυνζντευξθ.
3. Οι επτά (7) πρϊτοι υποψιφιοι εκάςτου πίνακα φκίνουςασ ςειράσ κατάταξθσ καλοφνται ςτθ
διαδικαςία τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ. Για τθ διενζργεια τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ καλείται
κάκε υποψιφιοσ χωριςτά. Κατά τθ διαδικαςία τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, το Σ.Ε.Ρ. λαμβάνει
υπόψθ του τα προςαρτθμζνα ςτθν παροφςα ειδικά περιγράμματα κζςεων εργαςίασ (ΡΑΑΤΘΜΑ
Β’), τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ προκιρυξθσ.

4. Για τθν τελικι μοριοδότθςθ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μορίων κάκε ομάδασ κριτθρίων, με
εξαίρεςθ τθν ομάδα κριτθρίων γ’, πολλαπλαςιάηεται με τουσ κάτωκι ςυντελεςτζσ:
 33% για τθν ομάδα κριτθρίων αϋ: τυπικά, εκπαιδευτικά προςόντα και προςόντα
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ,
 33% για τθν ομάδα κριτθρίων βϋ: εργαςιακι εμπειρία και άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ,
 34% για τθν ομάδα κριτθρίων δϋ: δομθμζνθ ςυνζντευξθ.
5. Ακολοφκωσ, το Σ.Ε.Ρ. καταρτίηει πίνακα κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ για κάκε
προκθρυςςόμενθ κζςθ. Οι επιλεγζντεσ από το Σ.Ε.Ρ. τοποκετοφνται με απόφαςθ του αρμόδιου για
τθν τοποκζτθςθ οργάνου, θ οποία εκδίδεται το αργότερο μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθ
γνωςτοποίθςθ τθσ επιλογισ τουσ, ωσ προϊςτάμενοι ςτθ κζςθ για τθν οποία ο επικρατζςτεροσ
υποψιφιοσ ζχει επιλεγεί, για κθτεία τριϊν (3) ετϊν.
VIII. ΧΡΟΝΟ ΤΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΩΝ-ΚΩΛΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ
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. Θ ΔΙ.Α.Δ.Ο οφείλει να ενθμερϊνει
αμελλθτί το Σ.Ε.Ρ. ι το αρμόδιο όργανο τοποκζτθςθσ οποτεδιποτε ανακφψει κϊλυμα
υποψθφιότθτασ ι τοποκζτθςθσ των υποψθφίων.
IX. TΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Πλα τα προςόντα για όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ υποψθφίουσ πρζπει να αποδεικνφονται ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει Ειδικά, για τθν απόδειξθ του επιπζδου
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γλωςςομάκειασ λαμβάνονται υπόψθ τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Γλωςςομάκειασ, το οποίο είναι
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Α.Σ.Ε.Ρ.
X. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
1. Θ παροφςα προκιρυξθ αναρτάται αμελλθτί ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Μετά τθν ανάρτθςι τθσ, δθμοςιεφεται αμελλθτί ςτο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΔΔΑ, κακϊσ και
ςτθν ιςτοςελίδα του ΑΣΕΡ.
3. Θ παροφςα προκιρυξθ τοιχοκολλάται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με ςχετικό
αποδεικτικό.
4. Θ ΔΙ.Α.Δ.Ο, γνωςτοποιεί, με κάκε πρόςφορο τρόπο, τθν προκιρυξθ ςτουσ υπαλλιλουσ που
ανικουν οργανικά ςτο ΕΚΔΔΑ, προκειμζνου αυτοί να λάβουν γνϊςθ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΣΗ

υνημμζνα:
1. Αίτηςη υποψηφιότητασ και βιογραφικό ςημείωμα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’).
2. Περιγράμματα Θζςησ Εργαςίασ (Π.Θ.Ε.) θζςεων ευθφνησ επιπζδου
Διεφθυνςησ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’)
Πίνακασ Αποδεκτϊν:
1. Όλεσ οι Οργανικζσ Μονάδεσ κι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
2. υμβοφλιο Επιλογήσ Προϊςταμζνων (.Ε.Π.) Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
3. Ανϊτατο υμβοφλιο Επιλογήσ Προςωπικοφ (ΑΕΠ)
Κοινοποίηςη:
1.Τπουργείο Εςωτερικϊν
2. Α.Δ.Ε.Δ.Τ., Ψφλλα 2 και Φιλελλήνων, 105 57 Αθήνα
Εςωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Προζδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – email
2. Γραφείο Αντιπροζδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – email
3. Προϊςτάμενο Γενικήσ Διεφθυνςησ Διοικητικϊν και Οικονομικϊν Τπηρεςιϊν του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – email
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΕΙΩΜΑΣΟ
ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ/Η ΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝΣΟΤ ΕΚΔΔΑ ΚΑΣϋ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ
ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΣΩΝ ΑΡ. 84-86 ΣΟΤ Τ.Κ. (Ν. 3528/2007 (Α’ 26))
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ./ΑΔΑ:
Αρ. πρωτ. ….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ: (κατά τθν οποία πρζπει να
ςυντρζχουν όλα τα επικαλοφμενα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ
και του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ)

ΠΡΟ: (Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ του
ΕΚΔΔΑ)

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ:
ΕΡΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΡΑΤΟΣ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΘΤΟΣ:
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΓΕΝΝΘΣΘΣ:
ΤΟΡΟΣ ΓΕΝΝΘΣΘΣ:
ΑΔΤ:
ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΓΑΣΙΑΣ:
ΚΙΝΘΤΟ:
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: 1. (εργαςίασ)
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ)
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: 3. (κατοικίασ)
Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ)
Ε-MAIL: 2. (προςωπικό)
Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ:
ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ:
ΚΑΤΘΓΟΙΑ/ΕΚΡΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ:
ΒΑΘΜΟΣ:

ΡΛΕΟΝΑΗΩΝ ΧΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ:

ΦΟΕΑΣ ΟΓΑΝΙΚΘΣ ΘΕΣΘΣ:
ΦΟΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΥΡΘΕΤΩ:
Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο
υπάλλθλοσ)
ΑΜΟΔΙΟΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ:
ΤΘΛΕΦΩΝΟ:
E – MAIL:
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Α.4. ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΔΝΗ ΘΔΗ
ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΩΠΟ
ΔΗΜΟΙΟΤ
ΔΙΚΑΙΟΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
ΔΗΜΟΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

ΘΕΕΙ ΕΤΘΤΝΗ (π.δ. 105/2018, Α’ 203)

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΘΕΗ

1. Διεφκυνςθ Αποδοτικότθτασ, Ριςτοποίθςθσ και Νζων
Τεχνολογιϊν
2. Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ
3. Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

Β1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ανικω οργανικά ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και υπάγομαι ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν.
3528/2007, Α’ 26)
Είμαι υπάλλθλοσ κατθγορίασ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ κλάδου/ειδικότθτασ Ρλθροφορικισ
Είμαι υπάλλθλοσ κατθγορίασ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ κλάδου/ειδικότθτασ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ
Είμαι υπάλλθλοσ κατθγορίασ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ και κατζχω το βαςικό τίτλο ςπουδϊν, ο
οποίοσ αποτελεί τυπικό προςόν κλάδου, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται από τον
Οργανιςμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (αρ. 29, π.δ. 105/2018 (Α’ 203) ότι μποροφν να προΐςτανται ςτθν
προκθρυςςόμενθ κζςθ για τθν οποία υποβάλλω υποψθφιότθτα
Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
Β2. ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ
Κατζχω το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν και είμαι
κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχω αςκιςει κακικοντα
προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον
Κατζχω το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν και είμαι
απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και
ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον
Κατζχω το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν και είμαι
κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και ζχω αςκιςει κακικοντα
προϊςταμζνου Τμιματοσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον
Κατζχω το βακμό Α' και ζχω αςκιςει ςυνολικά κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ για τρία (3) ζτθ
τουλάχιςτον
Κατζχω το βακμό Α' με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν
Β.3. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Κατζχω οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ
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Β.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ)
Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων
Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν ζχω καταδικαςτεί
τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν
μου 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.
Ζχω επιλεγεί και τοποκετθκεί προϊςτάμενοσ βάςει των διατάξεων του Υ.Κ. ςε κζςθ ευκφνθσ
επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ ι Διεφκυνςθσ και ζχω διανφςει τα δφο τρίτα (2/3) τθσ
προβλεπόμενθσ κθτείασ μου κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
υποψθφιοτιτων ςτισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ.
Δεν ζχω επιλεγεί και τοποκετθκεί προϊςτάμενοσ βάςει των διατάξεων του Υ.Κ. ςε κζςθ ευκφνθσ
επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ ι Διεφκυνςθσ.
Ζχω απαλλαγεί από τα κακικοντά μου ωσ προϊςταμζνου βάςει των διατάξεων τθσ παρ.10 του
άρκρου 86 του ν.3528/2007, και ζχουν παρζλκει δφο (2) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ απαλλαγισ μου κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
υποψθφιοτιτων ςτθν προκθρυςςόμενθ κζςθ ευκφνθσ.
Δεν ζχω απαλλαγεί από τα κακικοντά μου ωσ προϊςταμζνου βάςει των διατάξεων τθσ παρ. 10
του άρκρου 86 του ν. 3528/2007.
Δεν είμαι Ρροϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ που υπθρετεί κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του
άρκρου 7 του ν.4111/2013, όπωσ ιςχφει.
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ
κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι
όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. Σε περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω
τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 1599/1986.
Ο/Η αιτϊν/-οφςα:
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Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Β.1. ΣΤΠΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:
Τίτλοσ πτυχίου

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ
κτιςθσ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ
κτιςθσ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ
κτιςθσ

Τίτλοσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ
κτιςθσ

2ο ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:
Τίτλοσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ
κτιςθσ

1οσ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΕΣΗΙΑ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Τίτλοσ Μεταπτυχιακοφ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ
κτιςθσ

2οσ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΕΣΗΙΑ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Τίτλοσ Μεταπτυχιακοφ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ
κτιςθσ

ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:
Τίτλοσ πτυχίου

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΙΣΛΟΙ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ:
Τίτλοσ πτυχίου

1ο ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:
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ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΝΕΣΑΙ ΣΟΝ ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ
Τίτλοσ ςπουδϊν/ΦΕΚ ΥΡΑΓΩΓΘΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α. 46
Εκπαιδευτικό ίδρυμα
ΤΟΥ Ν. 4485/2017

Ζτοσ
κτιςθσ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΙΣΛΟΙ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ:
Διδακτορικό Δίπλωμα/ Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ

ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΔΔΑ:
Τμιμα Εξειδίκευςθσ (εάν υπάρχει)

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Εκπαιδευτικι Σειρά

Ζτοσ
κτιςθσ

Ζτοσ αποφοίτθςθσ

ΓΝΩΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ:
Ξζνθ γλϊςςα

Επίπεδο
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Τίτλοσ
Ριςτοποιθτικοφ
/Φορζασ ζκδοςθσ
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ (τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ υποπερ.
αηϋ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 85 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα):
Θμερομθνίεσ
Φορζασ
Ρρόγραμμα
Θμζρεσ /Ϊρεσ
Κωδικόσ
παρακολοφκθςθσ
Επιμόρφωςθσ
Επιμόρφωςθσ
επιμόρφωςθσ
πιςτοποίθςθσ
(από - ζωσ)
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Β2: ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΕΤΘΤΝΗ
(ζωσ και τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων)
1. Ρραγματικι προχπθρεςία ςτο δθμόςιο τομζα εκτόσ αυτισ που ζχει διανυκεί ςε κζςεισ ευκφνθσ
ΦΟΕΑΣ/ΘΕΣΘ/ΟΓΑΝΙΚΘ
ΑΡΟΦΑΣΘ
ΑΡΟ
ΕΩΣ
ΜΘΝΕΣ
ΜΟΝΑΔΑ

φνολο:
2. Εν τοισ πράγμαςι άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ ςε κζςθ προϊςταμζνου επιπζδου Τμιματοσ:
ΦΟΕΑΣ/ΘΕΣΘ/ΟΓΑΝΙΚΘ
ΑΡΟΦΑΣΘ
ΑΡΟ
ΕΩΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΘΝΕΣ

φνολο:
3. Εν τοισ πράγμαςι άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ ςε κζςθ προϊςταμζνου επιπζδου Διεφκυνςθσ ι
Υποδιεφκυνςθσ:
ΑΡΟΦΑΣΘ
ΑΡΟ
ΕΩΣ
ΜΘΝΕΣ
ΦΟΕΑΣ/ΘΕΣΘ/ΟΓΑΝΙΚΘ
ΜΟΝΑΔΑ

φνολο:
4. Εν τοισ πράγμαςι άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ ςε κζςθ προϊςταμζνου επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ:
ΦΟΕΑΣ/ΘΕΣΘ/ΟΓΑΝΙΚΘ
ΑΡΟΦΑΣΘ
ΑΡΟ
ΕΩΣ
ΜΘΝΕΣ
ΜΟΝΑΔΑ

φνολο:
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Β.3. ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ Ω ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ (με τισ
διατάξεισ του αρ. 98 παρ.6 του Τ.Κ., όπωσ ιςχφει και του Π.Δ. 69/2016)
Διάρκεια
απαςχόλθςθσ
(από…. ζωσ)

Μινεσ

Φορζασ
απαςχόλθςθσ

Θζςθ/ Ιδιότθτα
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Απόφαςθ αναγνϊριςθσ
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Β.4. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Β.4.1. ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Ιδιότθτα

Φορζασ

Αντικείμενο εργαςιϊν

Ζτοσ ςυμμετοχισ

Β.4.2. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Είδοσ ςυγγραφικοφ
ζργου

Τίτλοσ ςυγγραφικοφ
ζργου

Δθμοςίευςθ ςε:
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Ζτοσ δθμοςίευςθσ
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Β.4.3. ΕΙΗΓΗΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Ε ΗΜΕΡΙΔΕ, ΤΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ.
Είδοσ δραςτθριότθτασ
(π.χ. ανακοίνωςθ, ειςιγθςθ)

Φορζασ διοργάνωςθσ

Θζμα
ειςιγθςθσ/ανακοίνωςθσ

Φορζασ

Θζμα

Ζτοσ διεξαγωγισ

Β.4.4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Είδοσ διδακτικισ
εμπειρίασ

18

Ζτοσ
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Β.4.5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΑΝ ΣΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΣΗ ΔΕΚΑΕΣΙΑ
Φορζασ επιμόρφωςθσ

Ρρόγραμμα επιμόρφωςθσ

Θμζρεσ
επιμόρφωςθσ

Ζτοσ επιμόρφωςθσ

Β.4.6. ΓΝΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ:
Είδοσ γνϊςθσ
(π.χ. επεξεργαςία κειμζνου)

Τρόποσ κτιςθσ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ
Θ/Υ
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Β.4.7. ΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Υπογραφι
……………………………………………
(Ονοματεπϊνυμο υποψθφίου)

Θμερομθνία
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ
ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΈΚΔΟΗ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ:

Κσδηθφο ζέζεο:

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΔΦΑΡΜΟΓΗ - ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Κσδηθφο ΓΠ
1.2

Οξγαληζκφο

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
Πξντζηάκελνο ηεο Δηεύζπλζεο
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)

ΔΚΓΓΑ

Πεηξαηώο 211

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Εθαξκόδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ πνιηηηθή γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ ΕΚΔΔΑ
Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιόγην
Εμαίξεζε από ην κηζζνιόγην
Επηπιένλ ακνηβέο
………………

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μόληκν Πξνζσπηθό
Πξνζσπηθό Ανξίζηνπ Υξόλνπ

Βαζκφο
Α
Β

Πξνζσπηθό Οξηζκέλνπ Υξόλνπ

Γ

Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε

Γ

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο
ζπλεξγάδεηαη

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε
εξγαζίαο
21

Αλαθέξεηαη ζε

ΑΔΠ, ΓΛΚ, Γηεπζχλζεηο ινηπψλ
Τπνπξγείσλ

Γεληθέο Γηεπζχλζεηο θαη Λνηπέο
Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ
ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ

Πξντζηάκελν Σκήκαηνο
Πξνυπνινγηζκνχ &
Δθθαζαξίζεσλ

ΑΔΑ: ΩΔΥΔ4691Φ0-ΩΘΑ
Γενικι Διεφκυνςθ
Οικονομικϊν &
Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν

Πξντζηάκελν Σκήκαηνο
Πξνκεζεηψλ
Πξντζηάκελν Σκήκαηνο
πγρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξνγξακκάησλ

Κχξηα θαζήθνληα
Μεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ζθνπώλ ηεο Δηεύζπλζεο κε ηνλ ζθνπό ηεο Γεληθήο
Δηεύζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη.
Η Καηαλνκή ησλ πηζηώζεσλ κε ζθνπό ηελ ηήξεζε ησλ αξρώλ ηεο νηθνλνκηθόηεηαο, απνδνηηθόηεηαο θαη
απνηειεζκαηηθόηεηαο.
Η επνπηεία θαη ε ινγηζηηθή απνηύπσζε ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΕΚΔΔΑ γηα ηε δηαηήξεζε
θαη ελίζρπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζηαζεξήο θαη
κεζνπξόζεζκεο δηάξθεηαο ησλ δεκνζηνλνκηθώλ θαλόλσλ.
Η βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ πόξσλ βάζεη ησλ αξρώλ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο εηιηθξίλεηαο
θαη ηεο αθξίβεηαο ζηελ εθηέιεζε ησλ δαπαλώλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ έξγσλ θαη
ησλ
ππνδνκώλ ηνπ πνιηηηζκνύ, ηελ παξαγσγή πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ θαη ηε ζηήξημε πνιηηηζηηθώλ δξάζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ.
Σνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο θαη θαλνληθόηεηαο, θαζώο θαη ηελ εθθαζάξηζε δαπαλώλ-απνδνρώλ ηνπ
ΕΚΔΔΑ, κε βάζε ηα πιήξε θαη λόκηκα δηθαηνινγεηηθά απηώλ.
Επζπγξακκίδεη ηνπο ζθνπνύο ησλ Σκεκάησλ από ηα νπνία ζπγθξνηείηαη ε Δηεύζπλζε κε ηελ
απνζηνιή ηνπ ΕΚΔΔΑ.
πληνλίδεη ηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ (ηκεκάησλ ) πνπ ππάγνληαη ζηε
Δηεύζπλζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθώλ ηνπο ζηόρσλ.
Δηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδόληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ Δηεπζύλζεσλ ηνπ θνξέα θαη ινηπώλ
θνξέσλ ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο.
Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
Δηεύζπλζεο
Εηζεγείηαη ηνλ πεξαηηέξσ πξνζδηνξηζκό ησλ ζηόρσλ ηεο Δηεύζπλζεο θαη παξαθνινπζεί απηήλ βάζεη
ησλ ζεζπηζκέλσλ δεηθηώλ απόδνζεο, θαζώο θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ
νξγαληθώλ κνλάδσλ κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνύ θαη επηρεηξεζηαθνύ αλαζρεδηαζκνύ γηα ηελ
πιεξέζηεξε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο Τπεξεζίαο, θαη ηελ αληαπόθξηζή ηεο ζηηο αλάγθεο ηεο
θνηλσλίαο.
Αμηνινγεί ην πξνζσπηθό ηεο Δηεύζπλζεο, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην. Εθπξνζσπεί
ηε Δηεύζπλζε, όπνπ απαηηείηαη.
Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία

Εθπξνζσπεί ηε Δηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΕΚΔΔΑ, όπνπ απαηηείηαη.

πλεξγάδεηαη κε ηνπο Δηεπζπληέο ηνπ ΕΚΔΔΑ θαζώο θαη ησλ ινηπώλ Τπνπξγείσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ΕΚΔΔΑ
ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην.
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Απαιτούμενα Προσόντα
Σππηθά Πξνζφληα
 Άξζξν 29 ηνπ π.δ 105 / 2018
 Π.Δ.50/ 2001, όπσο ηζρύεη

ΓΝΩΔΙ

Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο

ηε Δηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ , πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ
Κιάδνπ/εηδηθόηεηαο ΠΕ Δηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ.

Γλώζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκώλ γηα ηε δηαρείξηζε
νηθνλνκηθώλ ππνζέζεσλ.
Σερληθέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ θαη ςπρνινγίαο ηεο
εξγαζίαο.
Γλώζεηο ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηώλ
παξαθνινύζεζεο, Κώδηθα Δεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κώδηθα Δηνηθεηηθήο
Δηαδηθαζίαο.
Γλώζε κηθξν-καθξννηθνλνκηθώλ κεγεζώλ.

Εξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνύ σξαξίνπ.
πρλέο ζπλαληήζεηο κε εθπξνζώπνπο άιισλ Τπνπξγείσλ ζην πιαίζην
ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.

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

Άζθεζε θαζεθόλησλ πξντζηακέλνπ Δηεύζπλζεο γηα έλα (1) έηνο
ηνπιάρηζηνλ
ή θαηνρή αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνύο δηδαθηνξηθνύ
δηπιώκαηνο ή απόθνηηνη ηεο Εζληθήο ρνιήο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο (Ε..Δ.Δ.Α) ή θάηνρνη αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνύο
κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ,θαηνρή ηνπ βαζκνύ Α΄ κε
πιενλάδνληα ρξόλν ηνπιάρηζηνλ έμη (6) έηε ζην βαζκό απηόλ θαη
άζθεζε θαζεθόλησλ πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ
έηνο
ή θαηνρή ηνπ βαζκνύ Α΄ θαη άζθεζε ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3)
έηε θαζεθόλησλ πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο
ή θαηνρή ηνπ βαζκνύ Α΄ κε πιενλάδνληα ρξόλν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
έηε ζην βαζκό απηόλ.
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Γεμηφηεηεο
Να δηαζέηεη εγεηηθή θπζηνγλσκία Να
είλαη νξγαλσηηθόο
Να επηδεηθλύεη ζπλεξγαηηθό /νκαδηθό πλεύκα Να
εκςπρώλεη ηηο νκάδεο
Να επηδηώθεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ
Να είλαη αμηόπηζηνο, αληηθεηκεληθόο θαη ερέκπζνο
Να δηαζέηεη ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ – ζπγθξνύζεσλ,
θηλδύλσλ- αιιαγώλ
Να δηαζέηεη ηθαλόηεηα ιήςεο απνθάζεσλ Να
δηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλόηεηεο
Πξσηνβνπιία, θαηλνηνκίεο, ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ, ζπληνληζκόο

Γηάξθεηα ζεηείαο

3 έηε

Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε
πξηλ ηελ
αλάιεςε ηεο ζέζεο
Όρη
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Άιιεο Πιεξνθνξίεο

ΑΔΑ: ΩΔΥΔ4691Φ0-ΩΘΑ
ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΗ
ΈΚΔΟΗ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ:

Κσδηθφο ζέζεο:

Σνκέαο Πνιηηηθήο
Καηάξηηζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ
πνιηηηθψλ

Κσδηθφο Γ.Π. Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
Πξντζηάκελνο ηεο Δηεύζπλζεο
1.2
Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ & Οξγάλσζεο

Οξγαληζκφο

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)

ΔΚΓΓΑ

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Εθαξκόδεη, θαη παξαθνινπζεί ηελ πνιηηηθή γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ
ΕΚΔΔΑ

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιόγην
Εμαίξεζε από ην κηζζνιόγην

Επηπιένλ ακνηβέο
………………

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο

Βαζκφο

Μόληκν Πξνζσπηθό

Α

Πξνζσπηθό Ανξίζηνπ Υξόλνπ

Β

Πξνζσπηθό Οξηζκέλνπ Υξόλνπ

Γ

Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε

Γ

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο
ζπλεξγάδεηαη
ΑΔΠ, ινηπέο Γηεπζχλζεηο
Τπνπξγείσλ
Λνηπέο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΚΓΓΑ

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε
εξγαζίαο
Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ
Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Γ/θεο Μέξηκλαο
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Αλαθέξεηαη ζε
Γεληθή Γηεχζπλζε
Οηθνλνκηθψλ &
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΑΔΑ: ΩΔΥΔ4691Φ0-ΩΘΑ
Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Γξακκαηείαο &
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ

Κχξηα θαζήθνληα
Δεκηνπξγεί ην πιαίζην νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ ΕΚΔΔΑ
Παξαθνινπζεί ηελ πνιηηηθή γηα ηε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΕΚΔΔΑ θαη ησλ δηνηθεηηθώλ
ππεξεζηώλ ηνπ.
Μεξηκλά γηα ηνλ ρεηξηζκό όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, ηνπ
κόληκνπ πξνζσπηθνύ, ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, θαη
ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ), ηνπ ΕΚΔΔΑ
Επζπγξακκίδεη ηνπο ζθνπνύο ησλ Σκεκάησλ από ηα νπνία ζπγθξνηείηαη ε Δηεύζπλζε κε ηελ απνζηνιή
ηνπ Τπνπξγείνπ.
πληνλίδεη ηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ (Σκεκάησλ) πνπ ππάγνληαη ζηε Δηεύζπλζε γηα
ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθώλ ηνπο ζηόρσλ.
Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
Δηεύζπλζεο.
Είλαη αξκόδηνο γηα ηελ αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη έγθξηζε ησλ Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ Εξγαζίαο
ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ (Σκεκάησλ).
Αμηνινγεί ην πξνζσπηθό ηεο Δηεύζπλζεο, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην.
Εθπξνζσπεί ηε Δηεύζπλζε όπνπ απαηηείηαη

Η επεμεξγαζία θαη ηήξεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ αξηζκεηηθή ζύλζεζε θαη ηηο πνζνηηθέο
κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνύ.
Η εθαξκνγή ηνπ Πεηζαξρηθνύ δηθαίνπ.
Η παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ ζηηο αξκόδηεο δηθαζηηθέο αξρέο, ζε πεξίπησζε
εθαξκνγήο ελδίθσλ κέζσλ γηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ Εθπξνζσπεί
ηε Δηεύζπλζε, όπνπ απαηηείηαη.

Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
 Εθπξνζσπεί ηε Δηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ & Οξγάλσζεο ηνπ ΕΚΔΔΑ , όπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Δηεπζπληέο ηνπ ΕΚΔΔΑ θαζώο θαη ησλ ινηπώλ Τπνπξγείσλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε πνιηηηθήο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

Απαιτούμενα Προσόντα
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Σππηθά Πξνζφληα
 Άρθρο 29 ηοσ π.δ 105 / 2018
 Π.Δ.50/ 2001, όπως ιζτύει

ΓΝΩΔΙ

Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο

ηε Δηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ & Οξγάλσζεο, πξνΐζηαηαη
ππάιιεινο ηνπ Κιάδνπ/εηδηθόηεηαο ΠΕ Δηνηθεηηθνύ –Οηθνλνκηθνύ.
Γλώζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκώλ γηα ηε
δηαρείξηζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ.
Σερληθέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ θαη ςπρνινγίαο
ηεο εξγαζίαο.
Γλώζεηο ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηώλ
παξαθνινύζεζεο.
Γλώζεηο ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Δεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κώδηθα
Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο, Κώδηθα Επηθνηλσλίαο Δεκνζίσλ Τπεξεζηώλ.
Εξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνύ σξαξίνπ.
πρλέο ζπλαληήζεηο κε εθπξνζώπνπο άιισλ Τπνπξγείσλ ζην πιαίζην
ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ζέκαηα Δεκόζηαο Δηνίθεζεο .

Δκπεηξία
Άζθεζε θαζεθόλησλ πξντζηακέλνπ Δηεύζπλζεο γηα έλα (1) έηνο
άξζξν 29 ηνπ λ. 4369/2016 (Α΄33) ηνπιάρηζηνλ
ή θαηνρή αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνύο δηδαθηνξηθνύ
δηπιώκαηνο ή απόθνηηνη ηεο Εζληθήο ρνιήο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο (Ε..Δ.Δ.Α) ή θάηνρνη αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνύο
κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ,θαηνρή ηνπ βαζκνύ Α΄ κε
πιενλάδνληα ρξόλν ηνπιάρηζηνλ έμη (6) έηε ζην βαζκό απηόλ θαη
άζθεζε θαζεθόλησλ πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ
έηνο
ή θαηνρή ηνπ βαζκνύ Α΄ θαη άζθεζε ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3)
έηε θαζεθόλησλ πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο
ή θαηνρή ηνπ βαζκνύ Α΄ κε πιενλάδνληα ρξόλν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
έηε ζην βαζκό απηόλ.
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Γεμηφηεηεο









Γηάξθεηα ζεηείαο

3 έηε

Να δηαζέηεη εγεηηθή
θπζηνγλσκία. Να είλαη
νξγαλσηηθόο.
Να επηδεηθλύεη ζπλεξγαηηθό /νκαδηθό
πλεύκα.
Να εκςπρώλεη ηηο νκάδεο.
Να επηδηώθεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ.
Να είλαη αμηόπηζηνο, αληηθεηκεληθόο θαη ερέκπζνο.
Να δηαζέηεη ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ –
ζπγθξνύζεσλ, θηλδύλσλ - αιιαγώλ.
Να δηαζέηεη ηθαλόηεηα ιήςεο απνθάζεσλ.
Να δηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλόηεηεο.
Πξσηνβνπιία, θαηλνηνκίεο, ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ,
ζπληνληζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ έξγνπ.

Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε
πξηλ ηελ
αλάιεςε ηεο ζέζεο
ΟΥΙ
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ &
ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΈΚΔΟΗ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ:

Κσδηθφο ζέζεο:

Σνκέαο Πνιηηηθήο
Καηάξηηζε θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ
πνιηηηθψλ

Κσδηθφο Γ.Π. Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
Πξντζηάκελνο ηεο Δηεύζπλζεο
1.2
Απνδνηηθόηεηαο Πηζηνπνίεζεο & λέσλ
Σερλνινγηώλ

Οξγαληζκφο

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)
ΠΕΙΡΑΙΩ 211

ΔΚΓΓΑ

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Αλαιύεη, επεθηείλεη, αμηνινγεί θαη αμηνπνηεί ηηο ππνδνκέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΕΚΔΔΑ

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο

Τπαγσγή ζην κηζζνιόγην
Εμαίξεζε από ην κηζζνιόγην
Επηπιένλ ακνηβέο
………………

Βαζκφο

Μόληκν Πξνζσπηθό

Α

Πξνζσπηθό Ανξίζηνπ Υξόλνπ

Β

Πξνζσπηθό Οξηζκέλνπ Υξόλνπ

Γ

Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε

Γ

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο
ζπλεξγάδεηαη
Γηεπζχλζεηο ινηπψλ Τπνπξγείσλ
Λνηπέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
ΔΚΓΓΑ

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε
εξγαζίαο
Πξντζηάκελν Σκήκαηνο
Γηθηχσλ & Τπνδνκψλ
Πξντζηάκελν Σκήκαηνο
Δθαξκνγψλ
Πιεξνθνξηθήο
Πξντζηάκελν Σκήκαηνο
Πηζηνπνίεζεο
Οξγάλσζεο &
Απνδνηηθφηεηαο
29

Αλαθέξεηαη ζε
Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ
& Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
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Κχξηα θαζήθνληα
Αλαιύεη, επεθηείλεη, αμηνινγεί θαη αμηνπνηεί ηηο ππνδνκέο Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ.
Εθαξκόδεη θαηλνηόκα κνληέια δηνίθεζεο θαη αμηνιόγεζεο.
πληνλίδεη δξάζεηο απινύζηεπζεο ησλ δηνηθεηηθέο δηαδηθαζηώλ θαη κείσζεο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνύ
βάξνπο κε ηελ ρξήζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ.
Επζπγξακκίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζθνπνύο ησλ Σκεκάησλ από ηα νπνία ζπγθξνηείηαη ε Δηεύζπλζε κε
ηελ απνζηνιή ηνπ ΕΚΔΔΑ.
πληνλίδεη ηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ (Σκεκάησλ) πνπ ππάγνληαη ζηε Δηεύζπλζε
γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθώλ ηνπο ζηόρσλ.
Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο Δηεύζπλζεο.
Δηαρεηξίδεηαη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθό, ώζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζεζπηζκέλνη ζηόρνη.
Είλαη αξκόδηνο γηα ηελ αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη έγθξηζε ησλ Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ Εξγαζίαο ησλ
ππνθείκελσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ (Σκεκάησλ) .
Εηζεγείηαη ηνλ πεξαηηέξσ πξνζδηνξηζκό ησλ ζηόρσλ ηεο Δηεύζπλζεο θαη παξαθνινπζεί απηήλ βάζεη
ησλ ζεζπηζκέλσλ δεηθηώλ απόδνζεο, θαζώο θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ
νξγαληθώλ κνλάδσλ κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνύ θαη επηρεηξεζηαθνύ αλαζρεδηαζκνύ.
Αμηνινγεί ην πξνζσπηθό ηεο Δηεύζπλζεο, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην.
Εθπξνζσπεί ηελ Δηεύζπλζε, όπνπ απαηηείηαη.

Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία

Εθπξνζσπεί ηελ Δηεύζπλζε Απνδνηηθόηεηαο Πηζηνπνίεζεο & λέσλ Σερλνινγηώλ, όπνπ
απαηηείηαη.

πλεξγάδεηαη κε ηνπο Δηεπζπληέο ηνπ ΕΚΔΔΑ θαζώο θαη ησλ ινηπώλ Τπνπξγείσλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ
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Απαιτούμενα Προσόντα
Σππηθά
Πξνζφληα

 Άρθρο 29 ηοσ π.δ 105 / 2018

ηε Δηεύζπλζε Απνδνηηθόηεηαο Πηζηνπνίεζεο & Νέσλ Σερλνινγηώλ
,
πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ θιάδσλ/εηδηθνηήησλ ΠΕ Πιεξνθνξηθήο ή ΠΕ
Δηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ

 Π.Δ.50/ 2001, όπως ιζτύει

ΓΝΩΔΙ

Δηδηθέο απαηηήζεηο
ζέζεο
εξγαζίαο

 Γλώζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκώλ γηα ηελ
Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε.
 Σερληθέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ
 Γλώζεηο ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ, απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ,
ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηώλ παξαθνινύζεζεο.
 Γλώζεηο δηαρείξηζεο δηθηύσλ δεδνκέλσλ θαη επηθνηλσληώλ.
 Γλώζεηο κειέηεο, αλάιπζεο, ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο θαη
ηεθκεξίσζεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ.

Εξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνύ σξαξίνπ.
πρλέο ζπλαληήζεηο κε εθπξνζώπνπο άιισλ Τπνπξγείσλ ζην πιαίζην
ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ζέκαηα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο.
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Δκπεηξία
άξζξν 29 ηνπ λ.
4369/2016 (Α΄33)

Άζθεζε θαζεθόλησλ πξντζηακέλνπ Δηεύζπλζεο γηα έλα (1) έηνο
ηνπιάρηζηνλ
ή θαηνρή αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνύο δηδαθηνξηθνύ
δηπιώκαηνο ή απόθνηηνη ηεο Εζληθήο ρνιήο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο (Ε..Δ.Δ.Α) ή θάηνρνη αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνύο
κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ,θαηνρή ηνπ βαζκνύ Α΄ κε
πιενλάδνληα ρξόλν ηνπιάρηζηνλ έμη (6) έηε ζην βαζκό απηόλ θαη
άζθεζε θαζεθόλησλ πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ
έηνο
ή θαηνρή ηνπ βαζκνύ Α΄ θαη άζθεζε ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3) έηε
θαζεθόλησλ πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο
ή θαηνρή ηνπ βαζκνύ Α΄ κε πιενλάδνληα ρξόλν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε
ζην βαζκό απηόλ.

Γεμηφηεηεο
 Να δηαζέηεη εγεηηθή
θπζηνγλσκία.
 Να είλαη νξγαλσηηθόο.
 Να επηδεηθλύεη ζπλεξγαηηθό /νκαδηθό
πλεύκα.
 Να εκςπρώλεη ηηο νκάδεο.
 Να επηδηώθεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ.
 Να είλαη αμηόπηζηνο, αληηθεηκεληθόο θαη ερέκπζνο.
 Να δηαζέηεη ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ – ζπγθξνύζεσλ,
θηλδύλσλ- αιιαγώλ.
 Να δηαζέηεη ηθαλόηεηα ιήςεο απνθάζεσλ.
 Να δηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλόηεηεο.
 Πξσηνβνπιία, θαηλνηνκίεο, ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ,
ζπληνληζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ έξγνπ.

Γηάξθεηα ζεηείαο

3 έηε

Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε
πξηλ
ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

ΟΥΙ

Τπνγξαθή Πξντζηακέλνπ
Γηεχζπλζεο

Τπνγξαθή Πξνέδξνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

32

