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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Ακινα, 21 Απριλίου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΡΗΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχυδρομικι Δ/νςθ : Βας. Σοφίασ 15,
106 74 Ακινα
Τθλζφωνα :
213-131-3373,-3240,-3378,-3215,-3394
Fax
: 213-131-3389

Αρικ. Ρρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ. 35.47/2299 /12132
Σχετ.: 7460, 7463, 7465, 7466, 7467, 7469, 7470,
7471, 7516, 7518, 7530, 7594, 7604, 8024, 8221,
8233, 8547, 11393

Ρροσ:
Ππωσ ο Ρίνακασ Αποδεκτϊν

Θζμα: Ρροκιρυξθ πλιρωςθσ οριηόντιων κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ των
Υπουργείων κατ’ εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 84-86 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα
(ν.3528/2007), όπωσ ιςχφει.
ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ

ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥΙΣΜΟΥ

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 (Α’ 46).
β) των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρκρου 30 του ν. 4369/2016 (Αϋ 33),
γ) τθσ παρ. 6α του άρκρου 24 του ν. 4270/2014 (Αϋ 143), όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1
του άρκρου ζκτου του ν. 4464/2017 (Α’ 46),
δ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 30 του ν. 4301/2014 (Aϋ 223).
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2. α) των Ρ.Δ. 99/2014 (Αϋ 166), 100/2014 (Αϋ 167), 101/2014 (Αϋ 168), 104/2014 (Αϋ 171),
105/2014 (Αϋ 172), 106/2014 (Αϋ 173), 107/2014 (Αϋ 174), 111/2014 (Αϋ 178), 112/2014 (Αϋ
179), 113/2014 (Αϋ 180), 114/2014 (Αϋ 181), 116/2014 (Αϋ 185),
β) τα ειδικά περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των προκθρυςςόμενων κζςεων, τα οποία
προςαρτϊνται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.
3. α) του Ρ.Δ. 125/2016 (Αϋ 210) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και
Υφυπουργϊν», β) του Ρ.Δ. 123/2016 (Αϋ 208) περί αναςφςταςθσ και μετονομαςίασ
Υπουργείων και γ) του Ρ.Δ. 50/2001 «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ
φορζων του Δθμοςίου Τομζα» (Α’ 39), όπωσ ιςχφει.
4. 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 άρκρο ζκτου του ν.
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».
5. Τθν αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/24657/23.9.2016 (ΑΔΑ: 94Χ6465ΦΘΕ-1ΝΑ) υπουργικι απόφαςθ
«Οριςμόσ Μελϊν Ειδικοφ Συμβουλίου Επιλογισ Προϊςταμζνων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρκρου 86
του ν. 3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ ιςχφει».
6. α) 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, β) τα αρ. πρωτ. ςχετικά
ζγγραφα: 10101/30-03-2017 του Υπουργείου Εςωτερικϊν, 24329/28-03-2017 του
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, 34942/Γ1/02-03-2017 του Υπουργείου Ραιδείασ,
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 10287/Δ9.3211/06-03-2017 του Υπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 20182/08-03-2017 του Υπουργείου
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, 2/17790/0004/03-03-2017 του
Υπουργείου Οικονομικϊν, Α1α/οικ.14749/02-03-2017 του Υπουργείου Υγείασ,
ΔΙΔΚ/Φ.44.1/11217/28-03-2017 του Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το από 11-42017 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ Γενικισ Γραμματζωσ του Υπουργείου
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, 10395/07-03-2017 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ, 25244/1379/06-04-2017 του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν,
2232/23802/02-03-2017 του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και 3925/0303-2017 του Υπουργείου Τουριςμοφ.
7. Τθν ανάγκθ εφρυκμθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν και πλιρωςθσ των κζςεων ευκφνθσ.
Αποφαςίηουμε:
Ι. ΡΟΚΗΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Ρροκθρφςςουμε τισ κάτωκι οριηόντιεσ κζςεισ ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ των
Υπουργείων:
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ΟΜΑΔΑ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
α/α

ΥΡΟΥΓΕΙΟ

1

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ

3
4

ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

7

ΥΓΕΙΑΣ

8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ

9

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

11

ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΦΙΜΩΝ

12

ΤΟΥΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ (Ρ.Δ. 105/2014, Α’ 172)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
(Ρ.Δ. 116/2014, Α’ 185)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
(Ρ.Δ. 114/2014, Α’ 181)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
(Ρ.Δ. 113/2014, Α’ 180)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ (Ρ.Δ. 101/2014, Α’ 168)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
(Ρ.Δ. 111/2014, Α’ 178)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
(Ρ.Δ. 106/2014, Α’ 173)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΡΗΕΣΙΩΝ (Ρ.Δ. 99/2014, Α’ 166)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
(Ρ.Δ. 104/2014, Α’ 171)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
(Ρ.Δ. 100/2014, Α’ 167)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
(Ρ.Δ. 107/2014, Α’ 174)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
(Ρ.Δ. 112/2014, Α’ 179)

ΟΜΑΔΑ Β’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
α/α

ΥΡΟΥΓΕΙΟ

13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ

14

ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

15

ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
(Ρ.Δ. 116/2014, Α’ 185)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(Ρ.Δ. 114/2014, Α’ 181)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ (Ρ.Δ. 106/2014, Α’ 173)
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ΟΜΑΔΑ Γ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
α/α

ΥΡΟΥΓΕΙΟ

16

ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΝΟΙΑΣ

17

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

18

ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
(Ρ.Δ. 113/2014, Α’ 180)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
(Ρ.Δ. 104/2014, Α’ 171)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
(Ρ.Δ. 107/2014, Α’ 174)

ΟΜΑΔΑ Δ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ
Ή ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
α/α

ΥΡΟΥΓΕΙΟ

19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ

20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
(Ρ.Δ. 116/2014, Α’ 185)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ-ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Ρ.Δ. 111/2014, Α’ 178)

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΡΟΚΗΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Τα κακικοντα των προϊςταμζνων των προκθρυςςόμενων κζςεων ευκφνθσ είναι τα ακόλουκα:
1. Η ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ με τθν αποςτολι του
Υπουργείου.
2. Ο ςυντονιςμόσ των Ρροϊςταμζνων 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.
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.
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11. Κάκε ειδικότερο κακικον που απορρζει από αρμοδιότθτεσ που περιγράφονται ςτισ
οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ, ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ςτα ειδικά περιγράμματα
κζςεων, που προςαρτϊνται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ αυτισ.
ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1α. Για τθν ΟΜΑΔΑ Αϋ των προκθρυςςόμενων κζςεων, 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.
1β. Αποδεκτοί Τίτλοι Σπουδϊν για τθν ΟΜΑΔΑ Α’
Για τθν πλιρωςθ κζςεων προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων με οικονομικζσ αρμοδιότθτεσ ι
και οικονομικζσ αρμοδιότθτεσ, αποδεκτά βαςικά πτυχία ι διπλϊματα είναι τα εξισ:
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 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
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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
1γ. Ρρόςκετα Τυπικά Ρροςόντα για τθν ΟΜΑΔΑ Α’:
(i) 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

(ii) Ξζνθ γλϊςςα
Τουλάχιςτον πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ γλϊςςασ
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 αποδεκτοί τίτλοι ςπουδϊν και
τα πρόςκετα τυπικά προςόντα τθσ περ. 1β. και 1γ.

ΟΜΑΔΕΣ Β’, Γ’ ΚΑΙ Δ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
2α. Για τισ ΟΜΑΔΕΣ Βϋ, Γϋ και Δϋ των προκθρυςςόμενων κζςεων, δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ
υποψθφιότθτασ ζχουν όλοι οι υπάλλθλοι δθμόςιων υπθρεςιϊν ι Ν.Ρ.Δ.Δ., των Ανεξαρτιτων
Αρχϊν και των ΟΤΑ βϋ βακμοφ, μόνιμοι και με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ.Α.Χ.,
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κατθγορίασ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ, οι οποίοι ανικουν ςε κλάδο, οι υπάλλθλοι του
οποίου προβλζπεται από τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ ότι μποροφν να προΐςτανται ςτισ
προκθρυςςόμενεσ κζςεισ των Ομάδων αυτϊν ι κατζχουν το βαςικό τίτλο ςπουδϊν του
κλάδου αυτοφ ι είναι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ανεξαρτιτωσ του τίτλου ςπουδϊν που κατζχουν. Πλοι οι ανωτζρω υποψιφιοι κα
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.
2β. Κλάδοι προϊςταμζνων για τισ Ομάδεσ Βϋ, Γ’ και Δ
ΟΜΑΔΑ Β’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
A/A ΥΡΟΥΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
1.
ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
2.
ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
3.

ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΡΗΕΣΙΩΝ (Ρ.Δ. 116/2014, Α’ 185)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ρ.Δ. 114/2014, Α’ 181)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ
ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ
(Ρ.Δ. 106/2014, Α’ 173)

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΡΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων
ΡΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων
ΡΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΑ Γ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
A/A ΥΡΟΥΓΕΙΟ
ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
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2.

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

3.

ΑΓΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΦΙΜΩΝ

(Ρ.Δ. 113/2014, Α’ 180)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
(Ρ.Δ. 104/2014, Α’ 171)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
(Ρ.Δ. 107/2014, Α’ 174)

ΡΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΡΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΑ Δ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ
Ή ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
A/A ΥΡΟΥΓΕΙΟ
1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ

2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
(Ρ.Δ. 116/2014, Α’ 185)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Ρ.Δ. 111/2014, Α’ 178)

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΡΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων
ΡΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων

Σφμφωνα με τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ, ςε όλεσ τισ ανωτζρω κζςεισ των Ομάδων Β’, Γ’ και
Δ’ προβλζπεται ότι δφνανται να προΐςτανται οι υπάλλθλοι του κλάδου ΡΕ Διοικθτικοφ ι ΡΕ
Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, χωρίσ να απαιτοφνται πρόςκετα προςόντα. Ωσ εκ τοφτου, οι
υποψιφιοι κατθγορίασ ΡΕ, ανεξαρτιτωσ του εάν κατζχουν οργανικι κζςθ ςτο φορζα που
προκθρφςςει τισ κζςεισ και του κλάδου ςτον οποίον ανικουν, δφνανται, καταρχάσ, να
ςυμμετζχουν, εφόςον κατζχουν το προβλεπόμενο τυπικό προςόν του κλάδου ΡΕ Διοικθτικοφ
ι/και Οικονομικοφ, κατ’ άρκρο 4 του Ρ.Δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει, ιτοι πτυxίο ι δίπλωμα
οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ, περιλαμβανομζνων και των πτυxίων ι
διπλωμάτων του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (Ε.Α.Ρ.) και των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν
Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ι ιςότιμων ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ.
IV. 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.
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V. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
1. Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ αρχίηει τθν Τρίτθ 2 Μαΐου 2017 και
λιγει τθ Δευτζρα 22 Μαΐου 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. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για πζντε (5), κατ’ ανϊτατο
όριο, κζςεισ από το ςφνολο των προκθρυςςομζνων κζςεων.
2. 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.
3. 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
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.
4. 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.
5. Μετά το πζρασ των διαδικαςιϊν των παρ. 3 και 4, οι οικείεσ Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ
αποςτζλλουν αμελλθτί ςτθ Γραμματεία του Ειδικοφ Συμβουλίου Επιλογισ Ρροϊςταμζνων
(Βας. Σοφίασ 15, 10674 Ακινα) 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 ςτισ
Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ των φορζων, που προκθρφςςουν τισ κζςεισ, για τισ οποίεσ ζχουν
κζςει υποψθφιότθτα οι ενδιαφερόμενοι.
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VII. ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ
1. Η Υπουργόσ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ παραπζμπει το ερϊτθμα για τθν πλιρωςθ των
κζςεων προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων ςτο Ειδικό Συμβοφλιο Επιλογισ
Ρροϊςταμζνων (ΕΙ.Σ.Ε.Ρ.) τθσ παρ. 1 του άρκρου 86 του Υ.Κ.
2. 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.
3. 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. 1α του άρκρου 85 του Υ.Κ., μοριοδότθςθ βάςει αξιολόγθςθσ.
4. Στθ ςυνζχεια, το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. καταρτίηει, για κάκε προκθρυςςόμενθ κζςθ, 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.
λαμβάνει υπόψθ του τα προςαρτθμζνα ςτθν παροφςα ειδικά περιγράμματα κζςεων
εργαςίασ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ προκιρυξθσ.
5. 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.
6. Ακολοφκωσ, το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. καταρτίηει πίνακα κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά
βακμολογίασ για κάκε προκθρυςςόμενθ κζςθ.
7. 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.
8. Πςοι επιλζγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. τοποκετοφνται, με απόφαςθ του οικείου Υπουργοφ ι
του αρμόδιου για τθν τοποκζτθςθ οργάνου, θ οποία εκδίδεται το αργότερο μζςα ςε
ζνα (1) μινα από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ επιλογισ τουσ, ωσ προϊςτάμενοι ςτθ κζςθ για
τθν οποία ζχουν επιλεγεί, για κθτεία τριϊν (3) ετϊν. Αν υπάλλθλοσ άλλθσ δθμόςιασ
υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ. επιλεγεί ωσ προϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, με τθν
τοποκζτθςι του αποςπάται αυτοδικαίωσ ςτθν υπθρεςία για τθν οποία ζχει επιλεγεί.
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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.
3. Η εξζταςθ των αιτιςεων για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ παρ. 2, 3 και
6 του άρκρου 98 του Υ.Κ. και του Ρ.Δ. 69/2016 (Α’ 127), οι οποίεσ εκκρεμοφν κατά τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί από το
αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο και θ ςχετικι απόφαςθ πρζπει να ζχει εκδοκεί εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν μετά τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ
αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα προκιρυξθ, οπότε και ο χρόνοσ που
αναγνωρίηεται λαμβάνεται υπόψθ για τθν εφαρμογι τθσ υποπερ. ββ’ τθσ περ. β’ τθσ
παρ. 3 του άρκρου 85 του Υ.Κ. Οι υπάλλθλοι των οποίων οι αιτιςεισ για αναγνϊριςθ
προχπθρεςίασ εκκρεμοφν, κατά τα οριηόμενα ςτο προθγοφμενο εδάφιο, γνωςτοποιοφν
εγγράφωσ ςτο αρμόδιο, για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςισ τουσ, υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, τθν
υποβολι αίτθςθσ υποψθφιότθτάσ τουσ για τθν πλιρωςθ κζςεων προϊςταμζνων
Γενικϊν Διευκφνςεων.
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, ειδικά για τθν ΟΜΑΔΑ Αϋ των προκθρυςςόμενων κζςεων ευκφνθσ, 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, 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 όλων των
Υπουργείων που προκθρφςςουν τισ κζςεισ.
2. Μετά τθν ανάρτθςι τθσ, δθμοςιεφεται αμελλθτί ςτο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ςτο δικτυακό τόπο των Υπουργείων, όπου
προκθρφςςονται οι κζςεισ ευκφνθσ, κακϊσ και ςτο δικτυακό 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. Οι Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ/Διοικθτικοφ των Υπουργείων, που προκθρφςςουν τισ
κζςεισ, γνωςτοποιοφν, με κάκε πρόςφορο τρόπο, τθν προκιρυξθ ςτουσ υπαλλιλουσ
που ανικουν οργανικά ςτο Υπουργείο που προκθρφςςει τισ κζςεισ, κακϊσ επίςθσ και
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ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτουσ φορείσ που εποπτεφονται από αυτό, προκειμζνου να λάβουν
γνϊςθ οι υπάλλθλοι.
5. Οι αποδζκτεσ τθσ παροφςασ, ανεξαρτιτωσ του εάν προκθρφςςουν τισ κζςεισ ευκφνθσ
που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα, γνωςτοποιοφν, με κάκε πρόςφορο τρόπο, τθν
προκιρυξθ ςτουσ υπαλλιλουσ που ανικουν οργανικά ι υπθρετοφν ςτο φορζα, κακϊσ
και ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτουσ φορείσ που εποπτεφονται από αυτό, προκειμζνου να
λάβουν γνϊςθ οι υπάλλθλοι. Το Υπουργείο Εςωτερικϊν είναι αρμόδιο για τθν
κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ ςτισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και ςτουσ ΟΤΑ βϋ βακμοφ.
ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ

ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΡΑΔΗΜΗΤΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΟΓΛΟΥ

ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΣΤΑΥΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΔΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΟΒΑΣΙΛΗ

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΔΟΥ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΑ

Συνθμμζνα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Είκοςι (20) Περιγράμματα Θζςεων Εργαςίασ (Π.Θ.Ε.) των οριηοντίων κζςεων 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 Εςωτερικϊν, Γενικι Διεφκυνςθ Αποκζντρωςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
(προκειμζνου να κοινοποιθκεί ςτισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και ςτουσ ΟΤΑ βϋ
βακμοφ).
Κοινοποίθςθ:
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ψφλλα 2 και Φιλελλινων, 105 57 Ακινα.
Εςωτερικι Διανομι:
- Γραφείο Υπουργοφ
- Γραφείου Γενικοφ Γραμματζα
- webupload@ydmed.gov.gr (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου).
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ΡΑΑΤΗΜΑ

ΡΕΙΓΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Αϋ
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ΕΙΔΙΚΟ ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ
ΖΚΔΟΣΗ:
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗΣ:

Κωδικόσ κζςθσ:

Τομζασ Ρολιτικισ
ΚΑΤΑΤΙΣΗ, ΕΦΑΜΟΓΗ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ

Τίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ
Ρροϊςτάμενοσ Γεν. Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ

Οργανιςμόσ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

Τόποσ Εργαςίασ (Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ)
ΣΤΑΔΙΟΥ 27
Τ.Κ. 101 83
Ακινα

Σφντομθ Ρεριγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ
Ρροτείνει, ςχεδιάηει, εφαρμόηει και παρακολουκεί τθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν διαχείριςθ και τον
ζλεγχο των οικονομικϊν του Υπουργείου και μεριμνά για τθν προαγωγι και τθν εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου
των οικονομικϊν κεμάτων τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.

Γενικό Ρροφίλ
Μιςκολογικζσ Ρροβλζψεισ
Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο

Tφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ
Μόνιμο Ρροςωπικό

Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο

Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου

Επιπλζον αμοιβζσ ………………

Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου
Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ
εργαςίασ.
Αναφζρατε…………………………….

Βακμόσ
Α
Β
Γ

Δ

Κφρια κακικοντα

Σχζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ
Φορείσ με τουσ οποίουσ
ςυνεργάηεται

Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ

Αναφζρεται ςε

ΑΣΕΡ, ΕΚΔΔΑ, Γενικι Γραμματεία
Ιςότθτασ των Φφλων, Υπουργείο
Οικονομικϊν, Γ.Λ.Κ. Γενικοφσ
Διευκυντζσ λοιπϊν Υπουργείων

Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
Κεντρικισ Υπθρεςίασ

Γενικόσ Γραμματζασ

Λοιπζσ Γενικζσ Διευκφνςεισ του
Υπουργείου, Αυτοτελι τμιματα

Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ

Υπουργόσ

Γενικι Διεφκυνςθ λοιπϊν
Υπουργείων, Αυτοτελι τμιματα,
όργανα των φορζων των Ο.Τ.Α. αϋ
και βϋ βακμοφ

Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ
Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ
ΡΣΕΑ
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Θζτει ωσ ςτρατθγικό ςκοπό τθν ενιαία οικονομικι διαχείριςθ και ζλεγχο των οικονομικϊν υποκζςεων και
λειτουργιϊν του Υπουργείου και των εποπτευομζνων φορζων.
Επιμελείται και παρακολουκεί ςυςτθματικά τθν αξιοποίθςθ με τον αποδοτικότερο τρόπο των διακεςίμων
πόρων και των χρθματοδοτιςεων για τθν διαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ αυτοτζλειασ των δφο βακμϊν τθσ
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ και των ιδίων εςόδων των Ο.Τ.Α..
Υποςτθρίηει τθν λειτουργία του Ραρατθρθτθρίου Οικονομικισ Αυτοτζλειασ των Ο.Τ.Α.
Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ενιαία αποςτολι των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ Τ.Α. ςτο Γ.Λ.Κ. και τουσ λοιποφσ
φορείσ ςτουσ οποίουσ παρζχεται από τθν νομοκεςία ςχετικι απαίτθςθ.
Χαράςςει τθν πολιτικι και προτείνει τα αποδοτικότερα μζτρα για τθν οικονομικι διοίκθςθ και διαχείριςθ
των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ όπωσ και τα κζματα τθσ περιουςίασ και των εςόδων αυτϊν,
κακϊσ και των Νομικϊν Ρροςϊπων αυτϊν.
Μεριμνά για τθν απλοφςτευςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και καταργεί τουσ περιττοφσ διοικθτικοφσ
τφπουσ και διατυπϊςεισ.
Στελεχϊνει όλεσ τισ οργανικζσ μονάδεσ του Υπουργείου και επεξεργάηεται τα ηθτιματα που αφοροφν
ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ των υπαλλιλων του.
Σχεδιάηει πολιτικζσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ με ςτόχο τθ δθμιουργία μιασ ευζλικτθσ και αποδοτικισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
Αξιοποιεί με βζλτιςτο τρόπο το ανκρϊπινο δυναμικό και εξαςφαλίηει διαρκϊσ τθν ενίςχυςθ τθσ
αποδοτικότθτασ των δθμοςίων υπαλλιλων.
Αναπτφςςει και διαχειρίηεται το ςφςτθμα περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ των φορζων τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ.
Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Γενικϊν Διευκφνςεων του φορζα και λοιπϊν
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Ειςθγείται για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων με τθν υποβολι
προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.
Εγκρίνει τα περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων.
Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ
Γενικι Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων.
Διαχειρίηεται και αξιοποιεί το προςωπικό ϊςτε να επιτυγχάνονται οι κεςπιςμζνοι ςτόχοι.
Εξαςφαλίηει τθν ςυνεργαςία των διευκφνςεων ωσ προσ τθν διαχείριςθ των καταςτάςεων κρίςεωσ.
Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. Κατανζμει τισ εργαςίεσ, ςυντονίηει και
ελζγχει τουσ προϊςταμζνουσ των Δ/νςεων που υπάγονται ςτθν Γεν. Δ/νςθ. Λαμβάνει ανατροφοδότθςθ
για τθν εξζλιξι τουσ.
Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ και τθν παρακολουκεί βάςει των κεςπιςμζνων
δεικτϊν απόδοςθσ, και αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθν ςυνεχι βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των
οργανικϊν μονάδων με τθν υποβολι προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.
Συντονίηει δράςεισ για τον περιοριςμό των ςυναρμοδιοτιτων φορζων ι οργάνων τθσ Διοίκθςθσ κατά τθν
ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων.
Συντονίηει και κακοδθγεί όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου και των εποπτευομζνων και ειδικϊν φορζων
του ςε κζματα οικονομικισ λειτουργίασ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ οικονομικισ διαχείριςθσ
Εποπτεφει τθν ορκότθτα τθσ κατάρτιςθσ και εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και του ΜΡΔΣ και τθν
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ και εξοικονόμθςθ πόρων.
Μεριμνά για τθ κζςπιςθ και τθν εφαρμογι των αναγκαίων εςωτερικϊν δικλείδων και διαδικαςιϊν ςτθ
δθμοςιονομικι διαχείριςθ των δαπανϊν και των εςόδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων και
ειδικϊν φορζων του.
Είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ελζγχου, εκκακάριςθσ και εξόφλθςθσ δαπανϊν του
Υπουργείου.
Διατυπϊνει ειςιγθςθ για κάκε ςχζδιο νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ απόφαςθσ, πολιτικισ ι
προγράμματοσ που επιςπεφδει το Υπουργείο, εφόςον ζχει οικονομικι επίπτωςθ ςτο Μ.Ρ.Δ.Σ. ι/και ςτον
Ρροχπολογιςμό του Υπουργείου και των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.
Μεριμνά για τθν παροχι αξιόπιςτων δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν και τθν
ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τθν οικονομικι λειτουργία και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου και των
εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του. Συντονίηει και κακοδθγεί τθν επιςκόπθςθ δαπανϊν του
Υπουργείου και των ειδικϊν και εποπτευόμενων φορζων του ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τουσ ςτόχουσ
του Υπουργείου Οικονομικϊν
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Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και Συνεργαςία



Εκπροςωπεί τθν Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.
Συνεργάηεται με τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ του Υπουργείου κακϊσ και των λοιπϊν Υπουργείων
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι άςκθςθ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςε κζματα τθσ
αρμοδιότθτάσ του.

Απαιτοφμενα Ρροςόντα
Τυπικά Ρροςόντα
άρ. 33, παρ 2 του π.δ. 105/2014 (Α’ 172)

•
Στθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν προΐςταται
υπάλλθλοσ όλων των κλάδων ι ειδικοτιτων κατθγορίασ ΡΕ

π.δ. 50/2001 (Α’39)
•

Ρτυχίο Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ειδικότερα:

α) Ρτυχίο Νομικισ, Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ
άρ.24, παρ.6 του ν.4270/2014 (Α’ 163),
Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν - Οικονομικϊν Σπουδϊν,
όπωσ ιςχφει
Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ,
υπ’αρικμ.
Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/26.9.2014 Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικϊν ΚΥΑ (Βϋ 2595), όπωσ ιςχφει
Χρθματοοικονομικϊν
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, δϋ.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 αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο
ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.
•Τουλάχιςτον πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ
γλϊςςασ
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ΓΝΩΣΕΙΣ





Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ




Εμπειρία
αρ. 29 του Ν.4369/2016 (Αϋ33)



Αρ.24 παρ.6 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ
Αϋ163), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/26.9.2014
ΚΥΑ (Βϋ 2595), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)





Δεξιότθτεσ




Γνϊςθ εκνικισ νομοκεςίασ και κανονιςμϊν για τθν οικονομικι
και διοικθτικι οργάνωςθ.
Γνϊςθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και δεικτϊν
παρακολοφκθςθσ, Κϊδικα Δθμοςίων Υπαλλιλων, Κϊδικα
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, Κϊδικα Επικοινωνίασ Δθμοςίων
Υπθρεςιϊν.
Γνϊςθ ςε κζματα και μεκοδολογίεσ αξιολόγθςθσ προςωπικοφ.
Γνϊςθ του πολιτικοφ, διεκνοφσ και εκνικοφ κοινωνικο οικονομικοφ πλαιςίου, των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν κεςμϊν.
Επικυμθτι εμπειρία ςε κζματα διαχείριςθσ ανκρωπίνου
δυναμικοφ.
Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου.
Μετακινιςεισ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ και ςυναντιςεισ με
εκπροςϊπουσ άλλων χωρϊν ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν/διεκνϊν
ομάδων εργαςίασ
Άςκθςθ κακθκόντων προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ για ζνα
(1) ζτοσ τουλάχιςτον ι προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για τρία (3)
τουλάχιςτον ζτθ ι κατοχι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ
διδακτορικοφ διπλϊματοσ και πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον
οκτϊ (8) ζτθ ςτο βακμό Αϋ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και
πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζτθ ςτο βακμό Αϋ ι
κατοχι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου
ςπουδϊν και πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζτθ ςτο
βακμό Αϋ ι κατοχι Αϋ βακμοφ με τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ
πλεονάηοντα ςτο βακμό αυτό
Τριετι 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
ι αν δεν υπάρχουν υπάλλθλοι με τισ προχποκζςεισ αυτζσ,
διετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτα ίδια κζματα.
Ωσ εμπειρία ςτα ωσ άνω κζματα νοείται θ εμπειρία που ζχει
αποκτθκεί μετά το διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ ςτο Δθμόςιο και
μετά τθ λιψθ του αποδεκτοφ κατά περίπτωςθ βαςικοφ ι
μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν.

Να διακζτει θγετικι φυςιογνωμία
Να είναι οργανωτικόσ
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Διάρκεια κθτείασ

Να επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα
Να εμψυχϊνει τισ ομάδεσ
Να επιδιϊκει τθν επίτευξθ αποτελεςμάτων
Να είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ
Να διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων,
κινδφνων- αλλαγϊν
Να διακζτει ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων
Να διακζτει διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ

Υποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν
ανάλθψθ τθσ κζςθσ

3 ζτθ

Άλλεσ Ρλθροφορίεσ

Πχι

Υπογραφι Γενικοφ Γραμματζα

Υπογραφι Γενικοφ Διευκυντι

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΚΩΣΑ ΠΟΤΛΑΚΖ
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:

Κσδηθφο ζέζεο:

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΚΑΤΑΤΙΣΗ, ΕΦΑΜΟΓΗ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)
Νίθεο
5
Σ.Κ. 101 80
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη, ζρεδηάδεη, ζπληνλίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο θαη
ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ησλ
επνπηεπφκελσλ απφ απηφ θνξέσλ.

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην
Δπηπιένλ ακνηβέο
………………

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ

Βαζκφο
Α

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ

Β

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

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ & ΓΓ ινηπψλ
Καηάξηηζεο Πξνυπνινγηζκνχ θαη
Τπνπξγείσλ
Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ
Γεληθέο & Δηδηθέο Γξακκαηείεο &
ινηπέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ

Δπνπηεπφκελνπο θνξείο

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Παξαθνινχζεζεο Δπνπηεπφκελσλ
Φνξέσλ
Πξντζηάκελνο
20 Γηεχζπλζεο
Πξνκεζεηψλ, Τπνδνκψλ θαη
Γηαρείξηζεο Τιηθνχ

Αλαθέξεηαη ζε

Γεληθφο Γξακκαηέαο

Τπνπξγφο
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Κχξηα θαζήθνληα




















Διέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο θαη ιεηηνπξγίεο φισλ ησλ εηδηθψλ θνξέσλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ απφ απηφ θνξέσλ.
Έρεη ηελ επζχλε γηα ζχληαμε νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ θαη
εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.
Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ θνξέα θαη ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο.
Δηζεγείηαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ
θαη επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ.
Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε ζε ζπλαληήζεηο θαη πλέδξηα ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο.
Δγθξίλεη ηα πεξηγξάκκαηα 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 Γεληθή Γηεχζπλζε.
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.
πληνλίδεη θαη θαζνδεγεί φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ ζε ζέκαηα
νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Δπνπηεχεη ηελ νξζφηεηα ηεο
θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΜΠΓ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ.
Μεξηκλά γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηε δεκνζηνλνκηθή
δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ.
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο θαη εμφθιεζεο δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
Γηαηππψλεη εηζήγεζε γηα θάζε ζρέδην λφκνπ, πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ππνπξγηθήο απφθαζεο, πνιηηηθήο ή πξνγξάκκαηνο πνπ
επηζπεχδεη ην Τπνπξγείν, εθφζνλ έρεη νηθνλνκηθή επίπησζε ζην Μ.Π.Γ.. ή/θαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη
ησλ επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ.
Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή αμηφπηζησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ηελ
νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ
ηνπ.
πληνλίδεη θαη θαζνδεγεί ηελ επηζθφπεζε δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ εηδηθψλ θαη επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ

Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
 Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, φπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ,
θαζψο θαη ησλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα εληαίαο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.
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Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα
αξ.78 ηνπ π.δ. 116/2014 (Α’ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο φισλ
185)
ησλ θιάδσλ ηεο ΠΔ Καηεγνξίαο,
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39)
•
Ρτυχίο Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ειδικότερα:α)
άξ.24, παξ.6 ηνπ
Πηπρίν Ννκηθήο, Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο
λ.4270/2014 (Α’ 163), φπσο
Αλάπηπμεο, Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ - Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ,
ηζρχεη
Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο,
ππ’αξηζκ.
ηαηηζηηθήο, ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο, ηαηηζηηθήο
ΓΗΓΑΓ/Φ.35.40/2022/νηθ.23
θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο, ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ 459/26.9.2014 ΚΤΑ (Β΄
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη
2595), φπσο ηζρχεη
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 Ν. 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) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή
 β) νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο
αιινδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν
ζπνπδψλ λνκηθήο, νηθνλνκηθήο ή δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο.

ΓΝΩΔΙ



Τουλάχιςτον πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ
γλϊςςασ



Γλψζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ.



Γνϊςεισ management, τεχνικζσ διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ κινδφνωνκρίςεων.



Γλψζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ κέηξεζεο,
Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο,
Καλνληζκφ Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.
Γλψζε ηνπ Πνιηηηθνχ, δηεζλνχο θαη εζληθνχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ
πιαηζίνπ ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ζεζκψλ .
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Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο




Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
πρλή ζπλεξγαζία θαη ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο άιισλ
ππνπξγείσλ ή θνξέσλ, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο.

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



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

Αρ.24 παρ.6 του ν.4270/2014
(ΦΕΚ Αϋ163), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο
του ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/2
6.9.2014 ΚΥΑ (Βϋ 2595), όπωσ
ιςχφει (αρ.ζκτο του ν.4464/2017)



Τριετι 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
 ι αν δεν υπάρχουν υπάλλθλοι με τισ προχποκζςεισ αυτζσ, διετι
τουλάχιςτον εμπειρία ςτα ίδια κζματα.
Ωσ εμπειρία ςτα ωσ άνω κζματα νοείται θ εμπειρία που ζχει
αποκτθκεί μετά το διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ ςτο Δθμόςιο και μετά τθ
λιψθ του αποδεκτοφ κατά περίπτωςθ βαςικοφ ι μεταπτυχιακοφ ι
διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν..
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Γεμηφηεηεο










Να δηαζέηεη εγεηηθή θπζηνγλσκία ηδίσο ππφ ζπλζήθεο πίεζεο
Να είλαη δεκηνπξγηθφο θαη νξγαλσηηθφο
Να επηδεηθλχεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο
Να ζπληνλίδεη θαη λα εκςπρψλεη ηηο νκάδεο
Να αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα επηδηψθεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ
Να είλαη αθέξαηνο, αμηφπηζηνο, αληηθεηκεληθφο θαη ερέκπζνο
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ζπγθξνχζεσλ, ρξφλνπ, θηλδχλσλ,
αιιαγψλ
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα ιήςεο απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ
Να δηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο

Γηάξθεηα ζεηείαο

Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε πξηλ
ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο

3 έηε

Όρη

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΖΛΗΑ ΞΑΝΘΑΚΟ
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΈΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ TOY ΤΠΟΤΡΓΔΙΟY ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ
ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:

Κσδηθφο ζέζεο:

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ
ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)
Α.
Παπαλδξένπ 37,
ηθ.151 80
Μαξνχζη

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
πληνληζκφο ελεξγεηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ ηαθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΤΠΠΔΘ, έιεγρνο, εθθαζάξηζε θαη
πιεξσκή δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ησλ ΓΑΚ θαη ησλ Αλεμαξηήησλ Αξρψλ.

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην
Δπηπιένλ ακνηβέο
………………

Σχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ
Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ
Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε
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ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο

13
Πεξηθεξεηαθέο
Γηεπζχλεηο,
56
Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
56
Γηεπζχλζεηο
Γεπηεξνβάζκηαο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Σαθηηθνχ
Δθπαίδεπζεο, ΓΑΚ, ΔΟΔ, ΑΓΗΠΠΓΔ, 196 Πξνυπνινγηζκνχ, Μεζνπξφζεζκνπ
θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, Γεληθή
Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο
Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο,
ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) θαη
Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
Νέαο Γεληάο θαη επνπηεπφκελνη ππ’ απηψλ
(ΠΓΔ)
θνξείο

Γεληθέο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Παξαθνινχζεζεο Πξνυπνινγηζκνχ
θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ
Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ

Αλαθέξεηαη ζε

Γεληθφο Γξακκαηέαο

Τπνπξγφο

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Πξνκεζεηψλ, Γηαρείξηζεο Τιηθνχ,
πγθέληξσζεο θαη Τπνβνιήο
Παξαζηαηηθψλ θαη ινηπψλ ζεκάησλ
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
Πξντζηάκελνο Απηνηεινχο Σκήκαηνο
Πιεξσκήο Γαπαλψλ

Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
 Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, φπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα
δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.














Κχξηα θαζήθνληα
Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ θνξέα ηνπ
Δηζεγείηαη ηελ εηήζηα ζηνρνζεζία θαη παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμε ηεο βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ
δεηθηψλ απφδνζεο
Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο ζε άιινπο θνξείο
Δγθξίλεη ηα πεξηγξάκκαηα 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 ηε 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 Γηεπζχλζεσλ πνπ ππάγνληαη
ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε. 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
Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ και τθν παρακολουκεί βάςει των κεςπιςμζνων
δεικτϊν απόδοςθσ, κακϊσ και αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του τρόπου
λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων με τθν υποβολι προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ
ςχεδιαςμοφ
Συντονίηει και κακοδθγεί όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου και των εποπτευομζνων και ειδικϊν φορζων
του ςε κζματα οικονομικισ λειτουργίασ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ οικονομικισ διαχείριςθσ

26

ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3










Εποπτεφει τθν ορκότθτα τθσ κατάρτιςθσ και εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και του ΜΡΔΣ και τθν
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ και εξοικονόμθςθ πόρων.
Μεριμνά για τθ κζςπιςθ και τθν εφαρμογι των αναγκαίων εςωτερικϊν δικλείδων και διαδικαςιϊν ςτθ
δθμοςιονομικι διαχείριςθ των δαπανϊν και των εςόδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων και
ειδικϊν φορζων του.
Είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ελζγχου, εκκακάριςθσ και εξόφλθςθσ δαπανϊν
του Υπουργείου.
Διατυπϊνει ειςιγθςθ για κάκε ςχζδιο νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ απόφαςθσ, πολιτικισ ι
προγράμματοσ που επιςπεφδει το Υπουργείο, εφόςον ζχει οικονομικι επίπτωςθ ςτο Μ.Ρ.Δ.Σ. ι/και ςτον
Ρροχπολογιςμό του Υπουργείου και των εποπτευομζνων και ειδικϊν φορζων του.
Μεριμνά για τθν παροχι αξιόπιςτων δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν και τθν
ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τθν οικονομικι λειτουργία και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου και των
εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.
Συντονίηει και κακοδθγεί τθν επιςκόπθςθ δαπανϊν του Υπουργείου και των ειδικϊν και εποπτευόμενων
φορζων του ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τουσ ςτόχουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν
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Σππηθά Πξνζφληα
Αξ.66 ηνπ ΠΓ 114/2014 (Α’
181)
π.δ. 50/2001 (Α’39)
άρ.24, παρ.6 του
ν.4270/2014 (Α’ 163), όπωσ
ιςχφει
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23
459/26.9.2014 ΚΥΑ (Βϋ
2595), όπωσ ιςχφει

ΓΝΩΔΙ



Στθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν προΐςταται υπάλλθλοσ
όλων των κλάδων ι ειδικοτιτων κατθγορίασ ΡΕ

 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 Ν. 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) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο
ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή
β) νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο
αιινδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν
ζπνπδψλ λνκηθήο, νηθνλνκηθήο ή δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο.


Τουλάχιςτον πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι
γερμανικισ γλϊςςασ



Γλψζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή
θαη δηνηθεηηθή νξγάλσζε.
Γλψζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο, Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, Κψδηθα Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ
Τπεξεζηψλ.
Γλψζε ζε ζέκαηα θαη κεζνδνινγίεο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ.






Γνϊςθ του πολιτικοφ, διεκνοφσ και εκνικοφ κοινωνικο - οικονομικοφ
πλαιςίου, των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν κεςμϊν.
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Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο

Δκπεηξία

Αρ.24 παρ.6 του
ν.4270/2014 (ΦΕΚ Αϋ163),
όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23
459/26.9.2014 ΚΥΑ (Βϋ
2595), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο
του ν.4464/2017)




Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
πρλέο κεηαθηλήζεηο θαη ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο δηεζλψλ
νξγαληζκψλ.



Άςκθςθ κακθκόντων Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ για ζνα
(1) ζτοσ τουλάχιςτον ι Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για τρία (3)
τουλάχιςτον ζτθ ι κατοχι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ
διδακτορικοφ διπλϊματοσ και πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον
οκτϊ (8) ζτθ ςτο βακμό Αϋ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και
πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζτθ ςτο βακμό Αϋ ι
κατοχι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου
ςπουδϊν και πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζτθ ςτο
βακμό Αϋ ι κατοχι Αϋβακμοφ με τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ
πλεονάηοντα ςτο βακμό αυτό.



Τριετι 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 ςυγχρθματοδοτουμζνων
προγραμμάτων
-εφαρμογι δθμοςιολογιςτικϊν διατάξεων


ι αν δεν υπάρχουν υπάλλθλοι με τισ προχποκζςεισ αυτζσ, διετι
τουλάχιςτον εμπειρία ςτα ίδια κζματα.
Ωσ εμπειρία ςτα ωσ άνω κζματα νοείται θ εμπειρία που ζχει
αποκτθκεί μετά το διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ ςτο Δθμόςιο και
μετά τθ λιψθ του αποδεκτοφ κατά περίπτωςθ βαςικοφ ι
μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν.
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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

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΚΑΘ. ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΝΣΖ
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
Σνκέαο Πνιηηηθήο

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο

ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ
Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

Κσδηθφο ζέζεο:
Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)
ηαδίνπ
29
Σ.Κ. 101 10
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Ο ΓΔΟΥ έτει ηην εσθύνη ηης τρηζηής και ενιαίας δημοζιονομικής διατείριζης και ηοσ ελέγτοσ ηων οικονομικών
σποθέζεων και λειηοσργιών αρμοδιόηηηάς ηοσ και εποπηεύει ηις διαδικαζίες ποσ αθορούν ζηον προϋπολογιζμό και
ηην ορθή λογιζηική αποηύπωζη ηων δραζηηριοηήηων ηοσ Υποσργείοσ και ηων εποπηεσόμενων θορέων ηοσ,
ζύμθωνα με ηις καηεσθσνηήριες οδηγίες ηοσ Γενικού Λογιζηηρίοσ ηοσ Κράηοσς.

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην
Δπηπιένλ ακνηβέο
………………

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ
Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ
Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε

Βαζκφο
Α
Β
Γ
Γ

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο

Αλαθέξεηαη ζε

ΔΠΔ, Δπνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ
Τπνπξγείνπ
(ΔΦΚΑ,ΔΣΔΑΔΠ,ΟΓΑ,ΝΑΣ,ΟΑΔΓ,
ΝΠΓΓ Πξφλνηαο), ΓΛΚ, ΔΛΣΑΣ,
ΓΓΟΤ ινηπψλ Τπνπξγείσλ, Γηεζλείο
Οξγαληζκνί θαη Δπξσπατθνί Θεζκνί

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Πξνυπνινγηζκνχ θαη
Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ

Γεληθφο Γξακκαηέαο

Λνηπέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθήο Δπνπηείαο θαη
Δπηζεψξεζεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ

Τπνπξγφο

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη
Τπεξεζηψλ

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ

-
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Κχξηα θαζήθνληα
-

-

-

-

-

Ευκυγραμμίηει τουσ ςτρατθγικοφσ ςκοποφσ τθσ ΓΔΟΥ με τθν αποςτολι του Υπουργείου.
Εξαςφαλίηει τον ςυντονιςμό των Ρροϊςταμζνων των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ για τθν
επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων.
Ραρζχει εμπεριςτατωμζνεσ ειςθγιςεισ 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.
Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Γενικϊν Διευκφνςεων του φορζα και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ.
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων.
Αξιοποιεί το προςωπικό, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι κεςπιςμζνοι ςτόχοι.
Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα Θζςεων Εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων.
Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία και τθν παρακολουκεί βάςει των κεςπιςμζνων δεικτϊν απόδοςθσ, κακϊσ μεριμνά για τθ
ςυνεχι βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων με τθν υποβολι προτάςεων οργανωτικοφ και
επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.
Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.
Ραρζχει ζγκαιρεσ και αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον προχπολογιςμό του οικείου φορζα προσ τον ιεραρχικά
προϊςτάμενο Γενικό Γραμματζα και τον Υπουργό, τον Υπουργό Οικονομικϊν και τθ Βουλι,
Μεριμνά για τθν πιςτι τιρθςθ των ανωτάτων ορίων του προχπολογιςμοφ και του Μ.Ρ.Δ.Σ. του φορζα του, των ειδικϊν περί
ανάλθψθσ υποχρεϊςεων διατάξεων, τθ μθ ςυςςϊρευςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν και τθ διενζργεια δαπανϊν μόνον εφόςον
υπάρχει πίςτωςθ υπό αντίςτοιχουσ κωδικοφσ ςτον οικείο προχπολογιςμό,
Ραρζχει υποςτιριξθ και ειςθγείται ςτον Υπουργό, με ςκοπό τθ βζλτιςτθ κατανομι των πόρων του Υπουργείου και των
εποπτευόμενων φορζων,
Τθρεί τισ υποχρεωτικζσ οδθγίεσ και εγκυκλίουσ που εκδίδει το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ,
Ραρζχει ςτο εποπτεφον Υπουργείο και ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ςτοιχείων των εποπτευόμενων φορζων του, οι
οποίοι βρίςκονται εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ αλλά εντόσ δθμόςιου τομζα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ ιη` του
άρκρου 20, κακϊσ και τθν εφαρμογι των προβλεπόμενων ςτο Κεφάλαιο Α` του Μζρουσ Δ`, εφόςον οι φορείσ αυτοί ενταχκοφν
ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ.
Συντονίηει και κακοδθγεί όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου και των εποπτευομζνων και ειδικϊν φορζων του ςε κζματα
οικονομικισ λειτουργίασ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ οικονομικισ διαχείριςθσ Εποπτεφει τθν ορκότθτα τθσ κατάρτιςθσ
και εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και του ΜΡΔΣ και τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ και εξοικονόμθςθ πόρων.
Μεριμνά για τθ κζςπιςθ και τθν εφαρμογι των αναγκαίων εςωτερικϊν δικλείδων και διαδικαςιϊν ςτθ δθμοςιονομικι
διαχείριςθ των δαπανϊν και των εςόδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.
Είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ελζγχου, εκκακάριςθσ και εξόφλθςθσ δαπανϊν του Υπουργείου.
Διατυπϊνει ειςιγθςθ για κάκε ςχζδιο νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ απόφαςθσ, πολιτικισ ι προγράμματοσ που
επιςπεφδει το Υπουργείο, εφόςον ζχει οικονομικι επίπτωςθ ςτο Μ.Ρ.Δ.Σ. ι/και ςτον Ρροχπολογιςμό του Υπουργείου και των
εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.
Μεριμνά για τθν παροχι αξιόπιςτων δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν και τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τθν οικονομικι
λειτουργία και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.
Συντονίηει και κακοδθγεί τθν επιςκόπθςθ δαπανϊν του Υπουργείου και των ειδικϊν και εποπτευόμενων φορζων του ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ και τουσ ςτόχουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν

Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
 Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, φπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ, ησλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη
κε δηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη Δπξσπατθνχο Θεζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα δεκνζηνλνκηθά.

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
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Σππηθά Πξνζφληα
αξ.53 ηνπ π.δ. 113/2014
(Α’ 180)
π.δ. 50/2001 (Α’39)
Αρ.24 παρ.6 του
ν.4270/2014 (ΦΕΚ Αϋ163),
όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23
459/26.9.2014 ΚΥΑ (Βϋ
2595), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο
του ν.4464/2017)

ΓΝΩΔΙ



 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 Ν. 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) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο
ηίηινο ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή
β) νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο
αιινδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν
ζπνπδψλ λνκηθήο, νηθνλνκηθήο ή δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο.


Τουλάχιςτον πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ
γλϊςςασ



Γλψζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ πνπ άπηνληαη ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ΓΓΟΤ
Γλψζε ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ή δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ
Γλψζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο, Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο, Κψδηθα Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ




Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο

ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο
ηνπ θαηεγνξία ΠΔ




Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
πρλέο κεηαθηλήζεηο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο θαη ζπλαληήζεηο κε
εθπξνζψπνπο άιισλ ρσξψλ ζην πιαίζην επξσπατθψλ/δηεζλψλ νκάδσλ
εξγαζίαο, εθφζνλ απαηηείηαη
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
Δκπεηξία
αξ. 29 ηνπ Ν.4369/2016
(Α΄33)

Αρ.24 παρ.6 του
ν.4270/2014 (ΦΕΚ Αϋ163),
όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23
459/26.9.2014 ΚΥΑ (Βϋ
2595), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο
του ν.4464/2017)



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



Σξηεηή 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
− εφαρμογι δθμοςιολογιςτικϊν διατάξεων


ι αν δεν υπάρχουν υπάλλθλοι με τισ προχποκζςεισ αυτζσ, διετι
τουλάχιςτον εμπειρία ςτα ίδια κζματα.
 Ωσ εμπειρία ςτα ωσ άνω κζματα νοείται θ εμπειρία που ζχει αποκτθκεί
μετά το διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ ςτο Δθμόςιο και μετά τθ λιψθ του
αποδεκτοφ κατά περίπτωςθ βαςικοφ ι μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ
τίτλου ςπουδϊν.





Ωσ εμπειρία ςτα ωσ άνω κζματα νοείται θ εμπειρία που ζχει αποκτθκεί μετά το
διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ ςτο Δθμόςιο και μετά τθ λιψθ του αποδεκτοφ κατά
περίπτωςθ βαςικοφ ι μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
Γεμηφηεηεο









Να δηαζέηεη εγεηηθή θπζηνγλσκία
Να είλαη νξγαλσηηθφο
Να επηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφ /νκαδηθφ πλεχκα
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
3 έηε

Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε πξηλ
ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο
Όρη

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΑΝΓΡΔΑ ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ TOY ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ

ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:

Κσδηθφο ζέζεο:

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο
Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)96
Μεζνγείσλ
Σ.Κ. 11527
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Πξνηείλεη, ζρεδηάδεη, ζπληνλίδεη, δηαρεηξίδεηαη θαη επνπηεχεη φια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηνηθεηηθήο
ππνζηήξημεο, ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ θαλφλεο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επζχλεο.

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην
Δπηπιένλ ακνηβέο

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ

Βαζκφο
Α

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ
Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο

Β
Γ
Γ

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο

Αλαθέξεηαη ζε

ΑΔΠ, ΔΚΓΓΑ, ΓΓ ινηπψλ
Τπνπξγείσλ θαη ινηπέο Αλεμάξηεηεο
Αξρέο

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

Τπνπξγφο

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο

36
Λνηπέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ

ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3

Γεληθνχο Γξακκαηείο ήηνη:
α) Γεληθφ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο
β) Γεληθφ Γξακκαηέα
Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο
γ) Γεληθφ Γξακκαηέα Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη
δ) Γεληθφ Γξακκαηέα Καηαπνιέκεζε
ηεο Γηαθζνξάο

Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ..
θαη Ν.Π.Ι.Γ. πνπ επνπηεχνληαη απφ ην
Τπνπξγείν

Κχξηα θαζήθνληα






















Δπζπγξακκίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο κε ηελ απνζηνιή ηνπ
Τπνπξγείνπ.
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.
Παξέρεη ππνζηήξημε θαη εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε θαηαλνκή
ησλ πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ θνξέσλ.
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.
Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ θνξέα θαη
ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
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.
Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ
δηεπζχλζεσλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ θξίζεσο
Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.
πληνλίδεη θαη θαζνδεγεί φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ θαη εηδηθψλ
θνξέσλ ηνπ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Δπνπηεχεη ηελ νξζφηεηα ηεο θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΜΠΓ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ.
Μεξηκλά γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ θαη
δηαδηθαζηψλ ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη
ησλ επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ.
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο θαη εμφθιεζεο
δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
Γηαηππψλεη εηζήγεζε γηα θάζε ζρέδην λφκνπ, πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ππνπξγηθήο απφθαζεο,
πνιηηηθήο ή πξνγξάκκαηνο πνπ επηζπεχδεη ην Τπνπξγείν, εθφζνλ έρεη νηθνλνκηθή επίπησζε ζην
Μ.Π.Γ.. ή/θαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ
θνξέσλ ηνπ.
Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή αμηφπηζησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη
ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ.
πληνλίδεη θαη θαζνδεγεί ηελ επηζθφπεζε δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ εηδηθψλ θαη
επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ
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Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
 Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε, φπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ην ΓΛΚ, ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ
Τπνπξγείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε
ζέκαηα δεκνζηνλνκηθά, ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα
αξ.32 ηνπ π.δ. 101/2014 (Α’ 168)
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), φπσο ηζρχεη
Αρ.24 παρ.6 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ
Αϋ163), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/26.9.2014
ΚΥΑ (Βϋ 2595), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)



ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνΐζηαηαη
ππάιιεινο φισλ ησλ θιάδσλ 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 Ν. 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) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο
ή ηζφηηκνο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή
 β) νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή
ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθφ ή
δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ λνκηθήο, νηθνλνκηθήο ή
δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο.
 Σνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή
γεξκαληθήο γιψζζαο
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ΓΝΩΔΙ








Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο εξγαζίαο




Γλψζε Γεκνζίνπ θαη Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ
Γλψζε Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ
Σερληθέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ςπρνινγία ηεο
εξγαζίαο
Γλψζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο, Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, Κψδηθα Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ
Τπεξεζηψλ.
Δπηζπκεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ
δπλακηθνχ.

Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
πρλέο κεηαθηλήζεηο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο θαη
ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο άιισλ ρσξψλ ζην πιαίζην
επξσπατθψλ/δηεζλψλ νκάδσλ εξγαζίαο.
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Δκπεηξία
αξ. 29 ηνπ Ν.4369/2016 (Α΄33)

Αρ.24 παρ.6 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ
Αϋ163), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/26.9.2014
ΚΥΑ (Βϋ 2595), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)



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.



Τριετι 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



ι αν δεν υπάρχουν υπάλλθλοι με τισ προχποκζςεισ αυτζσ,
διετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτα ίδια κζματα.
Ωσ εμπειρία ςτα ωσ άνω κζματα νοείται θ εμπειρία που ζχει
αποκτθκεί μετά το διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ ςτο Δθμόςιο και
μετά τθ λιψθ του αποδεκτοφ κατά περίπτωςθ βαςικοφ ι
μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν.

Γεμηφηεηεο













Να δηαζέηεη εγεηηθή θπζηνγλσκία
Να ζπληνλίδεη πνιπεπίπεδεο δνκέο
Να είλαη νξγαλσηηθφο
Να επηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφ /νκαδηθφ πλεχκα
Να εκςπρψλεη ηηο νκάδεο
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ
Να επηδηψθεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ
Να είλαη αμηφπηζηνο, αληηθεηκεληθφο θαη ερέκπζνο
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ – ζπγθξνχζεσλ, θηλδχλσλαιιαγψλ
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ
Να δηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο
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Γηάξθεηα ζεηείαο

Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε πξηλ
ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο

3 έηε

Όρη

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Γ. ΑΡΛΖ
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ TOY ΤΠΟΤΡΓΔΙΟY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΈΚΓΟΗ:
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ:

Κσδηθφο ζέζεο:

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ / Γεληθή
Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ &
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε)
ίλα 2-4
Σ.Κ. 101 65
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ην
ζρεδηαζκφ, ηελ θαηάξηηζε θαη νκαιή εθηέιεζε ηνπ εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ (Σαθηηθνχ θαη
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) ηνπ Τπνπξγείνπ, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Μ.Π.Γ.. ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ, ηελ δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Δίλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή ινγηζηηθή απνηχπσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ
επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ .
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην
κηζζνιφγην
Δπηπιένλ ακνηβέο

Γεληθφ Πξνθίι
Σχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ
Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ

Βαζκφο
Α
Β

Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
Γ

………………
Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε
εξγαζίαο. Αλαθέξαηε

Γ

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Θέζεηο εξγαζίαο κε ηηο νπνίεο
ζπλεξγάδεηαη:

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε
εξγαζίαο:

Όιεο ηηο Τπεξεζίεο θαη ηνπο
επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ
Τπνπξγείνπ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Πξνυπνινγηζκνχ &
Γεκνζηνλνκηθψλ
[42]

Αλαθέξεηαη ζε
Γενικό Γραμματζα
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων
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Με ΑΑΓΔ, ΔΛΣΑΣ,
Διεγθηηθφ πλέδξην
Πξντζηακέλνπο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ινηπψλ
Τπνπξγείσλ

Αλαθνξψλ

& Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο

Υπουργό Οικονομικϊν

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Πξνκεζεηψλ, Γηαρείξηζεο
Τιηθνχ & Τπνδνκψλ

Αναπλθρωτι Υπουργό
Οικονομικϊν

Υφυπουργό Οικονομικϊν

Κχξηα θαζήθνληα




















Εφαρμόηει τισ αρχζσ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και ευκφνθσ κατά το ςχεδιαςμό
τθσ οικονομικισ ςτρατθγικισ του Υπουργείου Οικονομικϊν, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτο
Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ και ςτον ετιςιο Ρροχπολογιςμό του
Υπουργείου.
Συντονίηει, κακοδθγεί και εποπτεφει αποτελεςματικά όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου
Οικονομικϊν και των εποπτευόμενων και λοιπϊν φορζων, ςχετικά με τθν ορκι και ενιαία
οικονομικι λειτουργία και διαχείριςθ, κακϊσ και ελζγχει τισ οικονομικζσ υποκζςεισ και
λειτουργίεσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ
διακυβζρνθςθσ και ευκφνθσ.
Συντονίηει τισ εργαςίεσ οικονομικισ φφςεωσ εντόσ του Υπουργείου ( προμικειεσ, μιςκοδοςία,
εκκακάριςθ δαπανϊν κλπ) κακϊσ και τισ ςυναλλαγϊν με τρίτουσ (τράπεηεσ, προμθκευτζσ κλπ)
Ραρζχει εμπεριςτατωμζνεσ ειςθγιςεισ ςτρατθγικϊν οικονομικϊν πολιτικϊν ςτθν πολιτικι
θγεςία μετά από ανάλυςθ δεδομζνων και αξιολόγθςθ κινδφνων και διαμορφϊνει
εναλλακτικζσ προτάςεισ με βάςθ το εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.
Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία και παρακολουκεί τθν επίτευξι τθσ βάςει των κεςπιςμζνων
δεικτϊν απόδοςθσ

Δηζεγείηαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
αξκνδηφηεηάο ηνπ κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ
αλαζρεδηαζκνχ.
Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε, θαζψο θαη ηε ρψξα ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ δηεζλψλ θνξέσλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο.
Δγθξίλεη ηα πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.
Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.
πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ
ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ.
Λακβάλεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ εμέιημή ηνπο.
Παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ.
Γηαρεηξίδεηαη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζεζπηζκέλνη
ζηφρνη.
Δμαζθαιίδεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηάο ηνπ σο πξνο ηελ
δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ θξίζεσο
Συντονίηει και κακοδθγεί όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου και των εποπτευομζνων και
ειδικϊν φορζων του ςε κζματα οικονομικισ λειτουργίασ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ
οικονομικισ διαχείριςθσ Εποπτεφει τθν ορκότθτα τθσ κατάρτιςθσ και εκτζλεςθσ του
προχπολογιςμοφ και του ΜΡΔΣ και τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ και εξοικονόμθςθ πόρων.
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Μεριμνά για τθ κζςπιςθ και τθν εφαρμογι των αναγκαίων εςωτερικϊν δικλείδων και
διαδικαςιϊν ςτθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ των δαπανϊν και των εςόδων του Υπουργείου και
των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.
Είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ελζγχου, εκκακάριςθσ και
εξόφλθςθσ δαπανϊν του Υπουργείου.
Διατυπϊνει ειςιγθςθ για κάκε ςχζδιο νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ
απόφαςθσ, πολιτικισ ι προγράμματοσ που επιςπεφδει το Υπουργείο, εφόςον ζχει οικονομικι
επίπτωςθ ςτο Μ.Ρ.Δ.Σ. ι/και ςτον Ρροχπολογιςμό του Υπουργείου και των εποπτευομζνων
και ειδικϊν φορζων του.
Μεριμνά για τθν παροχι αξιόπιςτων δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν
και τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τθν οικονομικι λειτουργία και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του
Υπουργείου και των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.

πληνλίδεη θαη θαζνδεγεί ηελ επηζθφπεζε δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ εηδηθψλ
θαη επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία






Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.
Μζλοσ ςε Διοικθτικά Συμβοφλια εποπτευομζνων φορζων
Συμμετζχει ςε ςυνελεφςεισ φορζων που ζχουν τεκεί ςε κακεςτϊσ εκκακάριςθσ
Συνεργάηεται με τα τεχνικά κλιμάκια των κεςμϊν και με τισ αποςτολζσ τθσ τεχνικισ Βοικειασ

Σππηθά Πξνζφληα
αξ. 123π.δ. 111/2014 (Α’ 178)
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39)

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
 ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ
πξνΐζηαληαη ππάιιεινη
θαηεγνξίαο
Παλεπηζηεκηαθήο
Δθπαίδεπζεο
φισλ
ησλ
θιάδσλ/εηδηθνηήησλ

άξ.24, παξ.6 ηνπ λ.4270/2014 (Α’ 163), φπσο
ηζρχεη
ππ’αξηζκ.
ΓΗΓΑΓ/Φ.35.40/2022/νηθ.23459/26.9.2014
ΚΤΑ (Β΄ 2595), φπσο ηζρχεη
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Ρτυχίο Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και
ειδικότερα:

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
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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 Ν.
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) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο
ηίηινο ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή
β) νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο
θαη αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθφ ή
δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ λνκηθήο,
νηθνλνκηθήο
ή
δηνηθεηηθήο
θαηεχζπλζεο.

Γλψζεηο



Σνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο
αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο
γιψζζαο



Γνϊςθ δθμοςίων οικονομικϊν, κεςμικοφ
πλαιςίου δθμοςίων ςυμβάςεων, εκνικϊν
και ευρωπαϊκϊν κεςμϊν, νομοκετικό
πλαίςιο και εκκακαρίςεισ φορζων, κζματα
κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ
Γνϊςθ εκνικισ/διεκνοφσ νομοκεςίασ και
κανονιςμϊν
Γνϊςεισ
ςε
κζματα
χρονοπρογραμματιςμοφ εργαςιϊν
Τεχνικζσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου
δυναμικοφ, ψυχολογία τθσ εργαςίασ
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Γλψζε
ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ,
ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ κέηξεζεο,
Κψδηθα
Γεκνζίσλ
Τπαιιήισλ,
Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο,
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Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο εξγαζίαο

Δκπεηξία
αξ. 29 λ.4369/2016 (Α΄33)






Αρ.24 παρ.6 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Αϋ163),
όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/26.9.2014
ΚΥΑ (Βϋ 2595), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)

Καλνληζκφ Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ
Τπεξεζηψλ.
Δπηζπκεηφο
κεηαπηπρηαθφο
ή
δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ
εκπίπηεη ζην αληηθείκελν αξκνδηνηήησλ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο

Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
Σήξεζε πηεζηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ
Λήςε απνθάζεσλ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο
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 πιενλάδνλ ρξφλνο
ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) έηε ζην βαζκφ Α΄ ή
απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή ρνιή
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο
(Δ..Γ.Γ.Α.) θαη πιενλάδνλ ρξφλνο
ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) έηε ζην βαζκφ Α΄ ή
θαηνρή
αλαγλσξηζκέλνπ
ζπλαθνχο
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη
πιενλάδνλ ρξφλνο ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8)
έηε ζην βαζκφ Α΄ ή θαηνρή Α΄ βαζκνχ κε
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε πιενλάδνληα
ζην βαζκφ απηφ.


Τριετι 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

[46]

ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3

ςυγχρθματοδοτουμζνων προγραμμάτων
-εφαρμογι δθμοςιολογιςτικϊν διατάξεων


ή αλ δελ ππάξρνπλ ππάιιεινη κε ηηο
πξνυπνζέζεηο
απηέο,
δηεηή
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηα ίδηα
ζέκαηα.

Ωσ εμπειρία ςτα ωσ άνω κζματα νοείται θ
εμπειρία που ζχει αποκτθκεί μετά το διοριςμό
ι τθν πρόςλθψθ ςτο Δθμόςιο και μετά τθ
λιψθ του αποδεκτοφ κατά περίπτωςθ
βαςικοφ ι μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ
τίτλου ςπουδϊν.









Γηάξθεηα ζεηείαο
3 έηε

Γεμηφηεηεο
Γηαζέηεη εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
Δίλαη νξγαλσηηθφο/ έρεη ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ
Δπηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφ /νκαδηθφ πλεχκα
Λακβάλεη απνθάζεηο ππφ ζπλζήθεο πίεζεο
Δίλαη απνηειεζκαηηθφο
Δίλαη αμηφπηζηνο, αληηθεηκεληθφο θαη ερέκπζνο
Γηαζέηεη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ – ζπγθξνχζεσλ,
θηλδχλσλ- αιιαγψλ
Γηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα

Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε πξηλ ηελ
αλάιεςε ηεο ζέζεο
Όρη

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα

Άιιεο
Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή
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ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Π. ΣΡΗΑΡΥΖ
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ TOY ΤΠΟΤΡΓΔΙΟY ΤΓΔΙΑ
ΈΚΓΟΖ :
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
:

Κσδηθφο ζέζεο :

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο

Οξγαληζκφο

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε)
Αξηζηνηέινπο 17
ΣΚ 104 33, Αζήλα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ

Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) είλαη ππεχζπλνο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ θαη ησλ
επνπηεπφκελσλ απφ απηφ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη επνπηεχεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
αθνξνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ νξζή ινγηζηηθή απνηχπσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ
ΓΛΚ.
Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο
Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην
κηζζνιφγην

Tχπνο εξγαζηαθήο
ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ

Δμαίξεζε απφ ην
κηζζνιφγην

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ
Υξφλνπ

Β

Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ
Υξφλνπ

Γ

Δπηπιένλ ακνηβέο

Α

Έκκηζζε εληνιή ή
άιιε ζρέζε εξγαζίαο.

Θέζεηο εξγαζίαο κε ηηο
νπνίεο ζπλεξγάδεηαη:
ΓΓ ινηπψλ Τπνπξγείσλ

Βαζκφο

Γ

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε
Αλαθέξεηαη ζε
εξγαζίαο:
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Γεληθφ Γξακκαηέα
[49]

ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3

Λνηπέο Γεληθέο
Γηεπζχλζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ

Πξνυπνινγηζκνχ θαη
Γεκνζηνλνκηθψλ
Αλαθνξψλ
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθήο Δπνπηείαο
Φνξέσλ Γεληθήο
Κπβέξλεζεο

Τπνπξγφ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Πξνκεζεηψλ θαη
Γηαρείξηζεο Τιηθνχ
ΚΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ
1. Ευκυγραμμίηει τουσ ςτρατθγικοφσ ςκοποφσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν με
τθν αποςτολι του Υπουργείου.
2. Συντονίηει τουσ Ρροϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ
για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων.
3. Ραρζχει εμπεριςτατωμζνεσ ειςθγιςεισ ςτθν πολιτικι θγεςία, μετά από ανάλυςθ δεδομζνων
και αξιολόγθςθ κινδφνων και διαμορφϊνει εναλλακτικζσ επιλογζσ, βάςει τθσ ανάλυςθσ του
εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του Υπουργείου.
4. Αξιοποιεί το προςωπικό ϊςτε να επιτυγχάνονται οι κεςπιςμζνοι ςτόχοι.
5. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων, εξαςφαλίηοντασ τθ ςυνεργαςία των
Δ/νςεων.
6. Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα Θζςεων Εργαςίασ (ΡΘΕ) των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων.
7. Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ και τθν παρακολουκεί βάςει των
κεςπιςμζνων δεικτϊν απόδοςθσ.
8. Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που
υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων και
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ.
9. Υποβάλλει προτάςεισ οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ, για τθ ςυνεχι
βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων.
10. Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
11. Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ όπου απαιτείται.
12. Ραρζχει ζγκαιρεσ και αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον προχπολογιςμό του οικείου
φορζα προσ τουσ ιεραρχικά προϊςταμζνουσ του, τον Υπουργό Οικονομικϊν και τθ Βουλι.
13. Συντονίηει και κακοδθγεί όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου και των εποπτευομζνων και
ειδικϊν φορζων του ςε κζματα οικονομικισ λειτουργίασ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ
οικονομικισ διαχείριςθσ.
14. Εποπτεφει τθν ορκότθτα τθσ κατάρτιςθσ και εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και του ΜΡΔΣ και
τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ και εξοικονόμθςθ πόρων.
15. Μεριμνά για τθ κζςπιςθ και τθν εφαρμογι των αναγκαίων εςωτερικϊν δικλείδων και
διαδικαςιϊν ςτθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ των δαπανϊν και των εςόδων του Υπουργείου και
των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.
16. Είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ελζγχου, εκκακάριςθσ και
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εξόφλθςθσ δαπανϊν του Υπουργείου.
17. Διατυπϊνει ειςιγθςθ για κάκε ςχζδιο νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ
απόφαςθσ, πολιτικισ ι προγράμματοσ που επιςπεφδει το Υπουργείο, εφόςον ζχει οικονομικι
επίπτωςθ ςτο Μ.Ρ.Δ.Σ. ι/και ςτον Ρροχπολογιςμό του Υπουργείου και των εποπτευόμενων
και ειδικϊν φορζων του.
18. Μεριμνά για τθν παροχι αξιόπιςτων δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν
και τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τθν οικονομικι λειτουργία και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του
Υπουργείου και των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.
19. Συντονίηει και κακοδθγεί τθν επιςκόπθςθ δαπανϊν του Υπουργείου και των ειδικϊν και
εποπτευόμενων φορζων του ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τουσ ςτόχουσ του Υπουργείου
Οικονομικϊν.

Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία



Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν όπου απαιτείται.
Συνεργάηεται με τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ του Υπουργείου κακϊσ και των λοιπϊν
Υπουργείων προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι άςκθςθ τθσ κυβερνθτικισ
πολιτικισ ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του.

Σππηθά Πξνζφληα
Άξ.35 ηνπ π.δ. 106/14 (Α΄173)
π.δ. 50/2001

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο φισλ
ησλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ θαηεγνξίαο ΠΔ

Αρ.24 παρ.6 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ
Αϋ163), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/26.9.2014
ΚΥΑ (Βϋ 2595), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)

 Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη
εηδηθφηεξα :
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
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,
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Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν,
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ
(μετονομάςτθκε ςε Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίασ με το Ν. 3027/2002, άρκρο 3
παρ. 1, δϋ.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
αναγνωριςμζνο
μεταπτυχιακό
ι
διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν νομικισ,
οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.

Γλψζεηο



Τουλάχιςτον πολφ καλι γνϊςθ τθσ
αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ γλϊςςασ



Γλψζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ
γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή
νξγάλσζε.
Γλψζε
ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ,
ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο,
Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο,
Κψδηθα
Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.
Γλψζε ζε ζέκαηα θαη κεζνδνινγίεο
αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ.





Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο εξγαζίαο

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



Γνϊςθ του πολιτικοφ, διεκνοφσ και εκνικοφ
κοινωνικο - οικονομικοφ πλαιςίου, των εκνικϊν
και ευρωπαϊκϊν κεςμϊν.



Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.



Συχνζσ μετακινιςεισ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ
και ςυναντιςεισ με εκπροςϊπουσ άλλων
χωρϊν ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν/διεκνϊν
ομάδων εργαςίασ.



Άζθεζε
θαζεθφλησλ
Πξντζηακέλνπ
Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα έλα (1) έηνο
ηνπιάρηζηνλ ή Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο
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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.

άρ.24, παρ.6 του ν.4270/2014 (Α’ 163),
όπωσ ιςχφει
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/26.9.2014
ΚΥΑ (Βϋ 2595), όπωσ ιςχφει





Τριετι 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

ι αν δεν υπάρχουν υπάλλθλοι με τισ
προχποκζςεισ αυτζσ, διετι τουλάχιςτον
εμπειρία ςτα ίδια κζματα.
Ωσ εμπειρία ςτα ωσ άνω κζματα νοείται θ
εμπειρία που ζχει αποκτθκεί μετά το
διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ ςτο Δθμόςιο και
μετά τθ λιψθ του αποδεκτοφ κατά
περίπτωςθ βαςικοφ ι μεταπτυχιακοφ ι
διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν.
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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

Τπνγξαθή Γεληθνχ
Γηεπζπληή

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜEΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ

ΈΚΓΟΗ:
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ:

Κσδηθφο ζέζεο:

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
Πξντζηάκελνο Γελ. Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε) νθίαο 15
Βαζηιίζζεο
Σ.Κ. 106 74
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Αλαπηχζζεη, εθαξκφδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη
δηνηθεηηθή επνπηεία ησλ θνξέσλ ηνπ.
.
Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην
Δπηπιένλ ακνηβέο
………………

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ
Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ
Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε…………………………….
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ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Θέζεηο εξγαζίαο κε ηηο νπνίεο
ζπλεξγάδεηαη :

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε
εξγαζίαο:

Λνηπέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Πξνυπνινγηζκνχ θαη
Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Πξνκεζεηψλ, Τπνδνκψλ θαη
Γηαρείξηζεο Τιηθνχ
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ & Γ.Γ.
Λνηπψλ Τπνπξγείσλ
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή

Αλαθέξεηαη ζε:
Γεληθφο Γξακκαηέαο
Τπνπξγφο Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ
Διεγθηηθφ πλέδξην
Δπνπηεπφκελνη θνξείο, απηνηειείο
ππεξεζίεο, ψκαηα Δπηζεψξεζεο θαη
Αλεμάξηεηεο Αξρέο πνπ ππάγνληαη
ζηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο (Δζληθφ
Σππνγξαθείν, Γεληθφο Δπηζεσξεηήο,
Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ΑΔΠ, ηΠ, ΚΣΠ ΑΔ)

ΚΥΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ



Διαχειρίηεται, αναπτφςςει, αξιοποιεί και παροτρφνει τουσ υφιςταμζνουσ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι
προγραμματιςμζνοι ςτόχοι και παρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τθν επίτευξι τουσ.



Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ και τθν παρακολουκεί βάςει των
κεςπιςμζνων δεικτϊν απόδοςθσ, κακϊσ και αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του
τρόπου λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων με τθν υποβολι προτάςεων οργανωτικοφ και
επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.



Εγκρίνει τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων



Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.



Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ
Γενικι Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων και παρακολουκεί τθν εξζλιξι
τουσ.
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3


Εκπροςωπεί τθν Γενικι Διεφκυνςθ ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο για κζματα αρμοδιότθτάσ του.



Ραρζχει εμπεριςτατωμζνεσ ειςθγιςεισ ςτθν πολιτικι θγεςία, μετά από ανάλυςθ δεδομζνων και
αξιολόγθςθ κινδφνων και διαμορφϊνει εναλλακτικζσ επιλογζσ βάςει τθσ ανάλυςθσ του εςωτερικοφ
και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του φορζα.



Εξαςφαλίηει τθν ςυνεργαςία των διευκφνςεων ωσ προσ τθ διαχείριςθ των καταςτάςεων κρίςεωσ.



Συντονίηει και κακοδθγεί όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου και των εποπτευομζνων και ειδικϊν
φορζων του ςε κζματα οικονομικισ λειτουργίασ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ οικονομικισ
διαχείριςθσ και ςε κζματα διοικθτικισ υποςτιριξθσ, με ςκοπό τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ.



Εποπτεφει τθν ορκότθτα τθσ κατάρτιςθσ και εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και του ΜΡΔΣ και τθν
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ και εξοικονόμθςθ πόρων.



Μεριμνά για τθ κζςπιςθ και τθν εφαρμογι των αναγκαίων εςωτερικϊν δικλείδων και διαδικαςιϊν ςτθ
δθμοςιονομικι διαχείριςθ των δαπανϊν και των εςόδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων και
ειδικϊν φορζων του.



Είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ελζγχου, εκκακάριςθσ και εξόφλθςθσ
δαπανϊν του Υπουργείου.



Διατυπϊνει ειςιγθςθ για κάκε ςχζδιο νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ απόφαςθσ,
πολιτικισ ι προγράμματοσ που επιςπεφδει το Υπουργείο, εφόςον ζχει οικονομικι επίπτωςθ ςτο
Μ.Ρ.Δ.Σ. ι/και ςτον Ρροχπολογιςμό του Υπουργείου και των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.



Μεριμνά για τθν παροχι αξιόπιςτων δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν και τθν
ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τθν οικονομικι λειτουργία και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου και
των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του. Επιπρόςκετα υποβάλει ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν
ςτοιχεία (αρικμόσ εμπλεκομζνων υπαλλιλων & μιςκολογικισ εξοικονόμθςθσ/δαπάνθσ) αναφορικά
με τθν εφαρμογι του κεςμοφ τθσ κινθτικότθτασ και των προςλιψεων αποχωριςεων ςτο Υπουργείο
και τουσ ειδικοφσ και εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ.



Συντονίηει και κακοδθγεί τθν επιςκόπθςθ δαπανϊν του Υπουργείου και των ειδικϊν και
εποπτευόμενων φορζων του ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τουσ ςτόχουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν.

Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3


Εκπροςωπεί τθν Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, όπου απαιτείται.



Συνεργάηεται με τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ του Υπουργείου κακϊσ και των λοιπϊν Υπουργείων
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι άςκθςθ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςε κζματα
δθμοςιονομικά και διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ.



Εκπροςωπεί το Υπουργείο ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ και κεςμοφσ για κζματα που
άπτονται των αρμοδιοτιτων του.

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα
αξ.29 ηνπ π.δ. 99/2014 (Α’ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
166)
πξνΐζηαηαη ππάιιεινο φισλ ησλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ θαηεγνξίαο ΠΔ
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39)
Αξ.24 παξ.6 ηνπ
λ.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄163),
φπσο ηζρχεη (αξ.έθην ηνπ
λ.4464/2017)
&
ππ’αξηζκ.
ΓΗΓΑΓ/Φ.35.40/2022/νηθ.23
459/26.9.2014 ΚΤΑ (Β΄
2595), φπσο ηζρχεη (αξ.έθην
ηνπ λ.4464/2017)

 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 Ν. 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) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή
ηζφηηκνο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ή
β) νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο
αιινδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν
ζπνπδψλ λνκηθήο, νηθνλνκηθήο ή δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο.


Σνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή
γεξκαληθήο γιψζζαο
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
Δπηπξφζζεηα Πξνζφληα
Γλψζεηο







Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο

Γλψζε εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε
Γλψζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
κέηξεζεο, Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο, Καλνληζκφ Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.
Γλψζε ζε ζέκαηα θαη κεζνδνινγίεο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ
Γλψζε ηνπ Πνιηηηθνχ, δηεζλνχο
θαη εζληθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ, ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ζεζκψλ
Δπηζπκεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.




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



Θέζε απμεκέλεο επζχλεο (άξζξν 26 ηνπ λ.4270/14)
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
Δκπεηξία
αξ. 29 ηνπ Ν.4369/2016
(Α΄33)

άξ.24, παξ.6 ηνπ
λ.4270/2014 (Α’ 163), φπσο
ηζρχεη
ππ’αξηζκ.
ΓΗΓΑΓ/Φ.35.40/2022/νηθ.23
459/26.9.2014 ΚΤΑ (Β΄
2595), φπσο ηζρχεη



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



Τριετι 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



ή αλ δελ ππάξρνπλ ππάιιεινη κε ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, δηεηή
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηα ίδηα ζέκαηα.
Ωσ εμπειρία ςτα ωσ άνω κζματα νοείται θ εμπειρία που ζχει αποκτθκεί
μετά το διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ ςτο Δθμόςιο και μετά τθ λιψθ του
αποδεκτοφ κατά περίπτωςθ βαςικοφ ι μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ
τίτλου ςπουδϊν.
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3

Γεμηφηεηεο










Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε πξηλ
ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο

Γηάξθεηα ζεηείαο
3 έηε

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

Υ

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Όρη

Τπνγξαθή
Γεληθνχ Γηεπζπληή

Τπνγξαθή
Γεληθνχ Γξακκαηέα

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΡΖΓΟΡΖ ΘΔΟΓΩΡΑΚΖ
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΈΚΓΟΖ :
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
:

Κσδηθφο ζέζεο :

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε)
Μπνπκπνπιίλαο 20-22
ΣΚ 106 82, Αζήλα

Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Δληαία Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη έιεγρνο νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ απφ απηφ θνξέσλ
Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο
Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην
κηζζνιφγην

Tχπνο εξγαζηαθήο
ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ

Δμαίξεζε απφ ην
κηζζνιφγην

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ
Υξφλνπ

Β

Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ
Υξφλνπ

Γ

Έκκηζζε εληνιή ή
άιιε ζρέζε εξγαζίαο.

Γ

Δπηπιένλ ακνηβέο

Βαζκφο
Α

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Θέζεηο εξγαζίαο κε ηηο
Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο:
νπνίεο ζπλεξγάδεηαη:
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
ΓΓ ινηπψλ Τπνπξγείσλ
Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο (Σ. Πνιηηηζκνχ)
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Λνηπέο Γεληθέο
Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ
Γηεπζχλζεηο ηνπ
Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαιχζεσλ θαη
Τπνπξγείνπ
Υνξεγηψλ (Σ. Πνιηηηζκνχ)
Αλεμάξηεηεο Αξρέο
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
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Αλαθέξεηαη ζε

Γεληθφ Γξακκαηέα

Τπνπξγφ
Τπνπξγείν

ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3

Δπνπηεπφκελνη Φνξείο

Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο (η.
Αζιεηηζκνχ)
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Πξνκεζεηψλ Τπνδνκψλ θαη
Απαιινηξηψζεσλ
(η. Πνιηηηζκνχ)

Οηθνλνκηθψλ / Γεληθφ
Λνγηζηήξην ηνπ
Κξάηνπο

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
/ Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ
Κξάηνπο
Κχξηα θαζήθνληα
1. Ευκυγραμμίηει τουσ ςτρατθγικοφσ ςκοποφσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν με τθν αποςτολι του Υπουργείου.
2. Συντονίηει τουσ Ρροϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ Γενικι
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων.
3. Ραρζχει εμπεριςτατωμζνεσ ειςθγιςεισ ςτθν πολιτικι θγεςία, μετά από ανάλυςθ
δεδομζνων και αξιολόγθςθ κινδφνων και διαμορφϊνει εναλλακτικζσ επιλογζσ, βάςει
τθσ ανάλυςθσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του
Υπουργείου.
4. Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Γενικϊν Διευκφνςεων του
φορζα και λοιπϊν φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
5. Διαχειρίηεται και αξιοποιεί το προςωπικό ϊςτε να επιτυγχάνονται οι κεςπιςμζνοι
ςτόχοι.
6. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων.
7. Ειςθγείται για τθν ετιςια ςτοχοκεςία και παρακολουκεί τθν υλοποίθςι τθσ βάςει των
κεςπιςμζνων δεικτϊν απόδοςθσ.
8. Μεριμνά για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των υποκείμενων οργανικϊν
μονάδων με τθν υποβολι προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ
9. Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
10. Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ όπου απαιτείται.
11. Ραρακολουκεί τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του Ρροχπολογιςμοφ του Υπουργείου και
των εποπτευόμενων φορζων
12. Αποτυπϊνει λογιςτικά τισ δραςτθριότθτεσ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από
αυτό φορζων ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Γ.Λ.Κ.
13. Τθρεί τον ςτόχο ιςοηυγίου και των ανϊτατων ορίων του προχπολογιςμοφ και του
Μ.Ρ.Δ.Σ.
14. Συντονίηει και κακοδθγεί όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου και των εποπτευομζνων
και ειδικϊν φορζων του ςε κζματα οικονομικισ λειτουργίασ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ
τθσ χρθςτισ οικονομικισ διαχείριςθσ Εποπτεφει τθν ορκότθτα τθσ κατάρτιςθσ και
εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και του ΜΡΔΣ και τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ και
εξοικονόμθςθ πόρων.
15. Μεριμνά για τθ κζςπιςθ και τθν εφαρμογι των αναγκαίων εςωτερικϊν δικλείδων και
διαδικαςιϊν ςτθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ των δαπανϊν και των εςόδων του
Υπουργείου και των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.
16. Είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ελζγχου, εκκακάριςθσ και
εξόφλθςθσ δαπανϊν του Υπουργείου.
17. Διατυπϊνει ειςιγθςθ για κάκε ςχζδιο νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ
απόφαςθσ, πολιτικισ ι προγράμματοσ που επιςπεφδει το Υπουργείο, εφόςον ζχει
οικονομικι επίπτωςθ ςτο Μ.Ρ.Δ.Σ. ι/και ςτον Ρροχπολογιςμό του Υπουργείου και των
εποπτευομζνων και ειδικϊν φορζων του.
18. Μεριμνά για τθν παροχι αξιόπιςτων δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων ςτο Υπουργείο
Οικονομικϊν και τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τθν οικονομικι λειτουργία και τθν εκτζλεςθ του
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προχπολογιςμοφ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.
19. Συντονίηει και κακοδθγεί τθν επιςκόπθςθ δαπανϊν του Υπουργείου και των ειδικϊν και
εποπτευόμενων φορζων του ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τουσ ςτόχουσ του Υπουργείου
Οικονομικϊν

Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία



Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν όπου απαιτείται.
Συνεργάηεται με τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ του Υπουργείου κακϊσ και των λοιπϊν
Υπουργείων προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αποτελεςματικι άςκθςθ τθσ
κυβερνθτικισ πολιτικισ ςε κζματα οικονομικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με το ιςχφον
κεςμικό πλαίςιο.

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα
 ηε
Γεληθή
Γηεχζπλζε
Οηθνλνκηθψλ
Άξ.65 ηνπ π.δ.104/14 (Α΄171)
Τπεξεζηψλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο φισλ ησλ
π.δ. 50/2001 (Α’39)
θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ θαηεγνξίαο ΠΔ
Αξ.24 παξ.6 ηνπ λ.4270/2014
(ΦΔΚ Α΄163), φπσο ηζρχεη
(αξ.έθην ηνπ λ.4464/2017)
&
ππ’αξηζκ.
ΓΗΓΑΓ/Φ.35.40/2022/νηθ.23459/
26.9.2014 ΚΤΑ (Β΄ 2595), φπσο
ηζρχεη (αξ. έθην ηνπ λ.4464/2017)

 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 Ν. 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) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο
ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ή
β) νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο
ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλν
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κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ λνκηθήο,
νηθνλνκηθήο ή δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο.

Γλψζεηο







Σνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο
ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιψζζαο
Γλψζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ
γηα ηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ.
Σερληθέο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
Γλψζε
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.
Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.

Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο




Συχνζσ μετακινιςεισ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ και
ςυναντιςεισ με εκπροςϊπουσ άλλων χωρϊν ςτο
πλαίςιο
ευρωπαϊκϊν/
διεκνϊν
ομάδων
εργαςίασ.

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



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.

Αξ.24 παξ.6 ηνπ λ.4270/2014
(ΦΔΚ Α΄163), φπσο ηζρχεη
(αξ.έθην ηνπ λ.4464/2017)
&
ππ’αξηζκ.
ΓΗΓΑΓ/Φ.35.40/2022/νηθ.23459/
26.9.2014 ΚΤΑ (Β΄ 2595), φπσο
ηζρχεη (αξ.έθην ηνπ λ.4464/2017)



Τριετι 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
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δθμοςιονομικόσ
ζλεγχοσ
ι
ζλεγχοσ
ςυγχρθματοδοτουμζνων προγραμμάτων
− εφαρμογι δθμοςιολογιςτικϊν διατάξεων
 ή αλ δελ ππάξρνπλ ππάιιεινη κε ηηο

Γεμηφηεηεο

Γηάξθεηα ζεηείαο

3 έηε

Τπνγξαθή Γεληθνχ
Γξακκαηέα

πξνυπνζέζεηο απηέο, δηεηή ηνπιάρηζηνλ
εκπεηξία ζηα ίδηα ζέκαηα.
Ως εμπειρία ζηα φς άνφ θέμαηα νοείηαι η εμπειρία
ποσ έτει αποκηηθεί μεηά ηο διοριζμό ή ηην πρόζληυη
ζηο Δημόζιο και μεηά ηη λήυη ηοσ αποδεκηού καηά
περίπηφζη βαζικού ή μεηαπηστιακού ή διδακηορικού
ηίηλοσ ζποσδών.
 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.
 Να δηαζέηεη ην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα
Τπνρξεσηηθή
επηκφξθσζε πξηλ
Άιιεο Πιεξνθνξίεο
ηελ αλάιεςε ηεο
ζέζεο
Όρη

Τπνγξαθή Γεληθνχ
Γηεπζπληή

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
H ΓΔΝΗΚH ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΜΑΡΗΑ ΒΛΑΕΑΚΖ
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ TOY
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Σνκέαο Πνιηηηθήο
Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:

Κσδηθφο ζέζεο:

Καηάξηηζε, εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε δεκφζησλ
πνιηηηθψλ

Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
ΜΔΟΓΔΗΩΝ
Γηεχζπλζε) 119
Σ.Κ. 101 92
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ
νξζή θαη ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ
θνξέσλ, ηελ εχξπζκε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ζην ζχλνιν απηψλ
ππνδνκψλ θαη ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο.

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο

Βαζκφο

Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην

Μφληκν Πξνζσπηθφ

Α

Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ

Β

Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ

Γ

Δπηπιένλ ακνηβέο
………………

Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε

[67]

Γ

ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο
ζπλεξγάδεηαη

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε
εξγαζίαο

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη
Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ
Αλάπηπμεο
Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο
Λνηπέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
Δπνπηεπφκελνη Φνξείο

Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ

Τπεξεζίεο Γεκνζίνπ Σνκέα,
Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Δληαία
Γηαθπβέξλεζεο
Αξρή Πιεξσκψλ, Διεγθηηθφ
πλέδξην

Αλαθέξεηαη ζε

Τπνπξγφ

Αλαπιεξσηή
Τπνπξγφ
Γεληθφ Γξακκαηέα ΤΠΔΝ

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ

Απηνηειέο Σκήκα ΠΔΑ

Κχξηα θαζήθνληα


πληνλίδεη θαη θαζνδεγεί φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ θαη
εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο



Δπνπηεχεη ηελ νξζφηεηα ηεο θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΜΠΓ θαη
ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ.



Μεξηκλά γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ θαη
δηαδηθαζηψλ ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη
ησλ επνπηεπφκελσλ Φνξέσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ απηνχ.



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο θαη εμφθιεζεο
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δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.


Γηαηππψλεη εηζήγεζε γηα θάζε ζρέδην λφκνπ, πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ππνπξγηθήο απφθαζεο,
πνιηηηθήο ή πξνγξάκκαηνο πνπ επηζπεχδεη ην Τπνπξγείν, εθφζνλ έρεη νηθνλνκηθή επίπησζε ζην
Μ.Π.Γ.. ή/θαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ
θνξέσλ ηνπ.



Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή αμηφπηζησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
θαη ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ Φνξέσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ απηνχ.



πληνλίδεη θαη θαζνδεγεί ηελ επηζθφπεζε δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ εηδηθψλ θαη
επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ



Μεριμνά για τθν εφρυκμθ διοικθτικι λειτουργία του Υπουργείου και θ αξιοποίθςθ με βζλτιςτο
τρόπο του ανκρϊπινου δυναμικοφ αυτοφ



Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή κίαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ε ππνζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο θαη
ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ κε γλψκνλα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ απηνχ



Δπζπγξακκίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ κε ηελ απνζηνιή ηνπ
Τπνπξγείνπ



Συντονίηει τουσ Ρροϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ για τθν
επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων.



Ραρζχει εμπεριςτατωμζνεσ ειςθγιςεισ 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, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων
του.



Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Γενικϊν Διευκφνςεων του φορζα και
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.



Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων.



Αξιοποιεί το προςωπικό, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι κεςπιςμζνοι ςτόχοι.



Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα Θζςεων Εργαςίασ (εφεξισ ΡΘΕ) των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων.



Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία και τθν παρακολουκεί βάςει των κεςπιςμζνων δεικτϊν απόδοςθσ,
κακϊσ και μεριμνά για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων με τθν
υποβολι προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.
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Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.



Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.

Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία



Εκπροςωπεί τθν Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.
Συνεργάηεται με τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ του Υπουργείου κακϊσ και των λοιπϊν Υπουργείων
κυρίωσ δε με το Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και το Υπουργείο
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι εφαρμογι των
κανόνων δθμοςιονομικοφ δικαίου, θ αποτελεςματικι διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ του
Υπουργείου, o εκςυγχρονιςμόσ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν με χριςθ Τ.Ρ.Ε.
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Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Άξ.60 ηνπ π.δ.
100/2014
(Α΄167)


Στθ Γεν. Δ/νςθ Οικονομικϊν Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ προΐςταται
υπάλλθλοσ όλων των κλάδων ι ειδικοτιτων κατθγορίασ ΡΕ

π.δ. 50/2001
(Α’39)


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 Ν. 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) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο
ηίηινο ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή
β) νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλν
κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ λνκηθήο, νηθνλνκηθήο ή δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο.
 Σνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιψζζαο

(λ.4270/2014
ΦΔΚ Α’ 163,
ΓΗΓΑΓ/Φ.35.
40/2022/νηθ.2
3459 (ΦΔΚ Β
2595
29.9.2014)

ΓΗΓΑΓ/Φ.35.
40/2022/νηθ.2
3459 (ΦΔΚ Β
2595
29.9.2014

Γλψζεηο





Γλψζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ
ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΓΟΓΤΖΓ.
Γλψζεηο δηεζλνχο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ
Σερληθέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ςπρνινγία ηεο εξγαζίαο
Γλψζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο, Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο, Κψδηθα Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, Κψδηθα
Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ.
Γλψζε ηνπ Πνιηηηθνχ, δηεζλνχο θαη εζληθνχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ
πιαηζίνπ, ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ζεζκψλ .
Δπηζπκεηή Δκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ



Δπηζπκεηή Δκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
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Δηδηθέο απαηηήζεηο
ζέζεο εξγαζίαο





Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
πρλέο κεηαθηλήζεηο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο θαη ζπλαληήζεηο κε
εθπξνζψπνπο άιισλ ρσξψλ ζην πιαίζην επξσπατθψλ/δηεζλψλ νκάδσλ
εξγαζίαο
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Δκπεηξία
αξ. 29 ηνπ
Ν.4369/2016 (Α΄33)

παξ. 6 αξ. 24 ηνπ Ν.
4270/2014 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
παξ. 1 ηνπ αξ. έθηνπ
ηνπ Ν. 4464/2017

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
 Σξηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ή
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηδίσο ζηα θάησζη ζέκαηα:

ΓΗΓΑΓ/Φ.35.40/2022/
νηθ.23459 (ΦΔΚ Β
2595 29.9.2014) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
παξ. 2 ηνπ αξ. έθηνπ
ηνπ Ν. 4464/2017



 Καηάξηηζε, αλαζεψξεζε, πινπνίεζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο
 Καηάξηηζε, εθηέιεζε, παξαθνινχζεζε θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή
πξνυπνινγηζκψλ ινηπψλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο
 Παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ΠΓΔ
 χληαμε, αλάιπζε, παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
 Πξνγξακκαηηζκφο, παξαθνινχζεζε θα πινπνίεζε πξνκεζεηψλ.
 Έιεγρνο δαπαλψλ
 Γεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο ή έιεγρνο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξνγξακκάησλ
 Δθαξκνγή δεκνζηνινγηζηηθψλ δηαηάμεσλ
αλ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, δηεηή ηνπιάρηζηνλ
εκπεηξία ζηα ίδηα ζέκαηα.
Ως εμπειρία ζηα φς άνφ θέμαηα νοείηαι η εμπειρία ποσ έτει αποκηηθεί μεηά ηο
διοριζμό ή ηην πρόζληυη ζηο Δημόζιο και μεηά ηη λήυη ηοσ αποδεκηού καηά
περίπηφζη βαζικού ή μεηαπηστιακού ή διδακηορικού ηίηλοσ ζποσδών.
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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

ΟΥΗ

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα
ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΡΗΣΑΚΖ
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ TOY ΤΠΟΤΡΓΔΙΟY ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Σνκέαο Πνιηηηθήο

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο

ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:

Κσδηθφο ζέζεο:

ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Πξντζηάκελνο /ε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε) 22, Σ.Κ. 105 52
Μελάλδξνπ
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Πξνηείλεη, ζρεδηάδεη, εθαξκφδεη θαη παξαθνινπζεί ηηο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή
ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ, κε ηδηαίηεξν βάξνο ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη
δηνίθεζεο.

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ

Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ

Δπηπιένλ ακνηβέο
………………

Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε…………………………….

Βαζκφο
Α
Β
Γ
Γ

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο

Αλαθέξεηαη ζε

Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Απηνηειείο Γηεπζχλζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ, Δπνπηεπφκελνη Φνξείο (άζθεζε
νηθνλνκηθήο επνπηείαο)

Πξντζηάκελνο/ε Γηεχζπλζεο
Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ
Αλαθνξψλ

Γεληθφο Γξακκαηέαο

Δηδηθέο Τπεξεζίεο Τπνπξγείνπ

Πξντζηάκελνο/ε Γηεχζπλζεο
Πξνκεζεηψλ, Γηαρείξηζεο Τιηθνχ θαη
Τπνδνκψλ

Τπνπξγφο

Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ
(Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο),
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,
Δμσηεξηθψλ, ΔΛΣΑΣ, Διεγθηηθφ πλέδξην
Πεξηθέξεηεο – Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε

Πξντζηάκελνο/ε Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
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Πξντζηάκελνο/ε Απνθεληξσκέλεο
Μνλάδα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
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Κχξηα Καζήθνληα





























Σχεδιάηει, αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.
Ραρζχει εμπεριςτατωμζνεσ ειςθγιςεισ ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν επιλογϊν ςτθν πολιτικι θγεςία, μετά από
ανάλυςθ δεδομζνων και αξιολόγθςθ κινδφνων και διαμορφϊνει εναλλακτικζσ επιλογζσ βάςει τθσ ανάλυςθσ του
εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του Υπουργείου.
Συντονίηει τθν ετιςια διαδικαςία ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και αναςχεδιαςμοφ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με
το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία με βάςθ τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ.
Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ
για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. Διαςφαλίηει τθν ευκυγράμμιςθ αυτϊν ςτουσ ςτρατθγικοφσ
ςτόχουσ.
Αξιολογεί τθν επίτευξθ των ετιςιων και πολυετϊν ςτρατθγικϊν ςτόχων.
Κατανζμει τισ εργαςίεσ, ςυντονίηει και ελζγχει τουσ προϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων και Τμιματοσ που υπάγονται
ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ.
Ειςθγείται για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων με τθν υποβολι προτάςεων
οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.
Εγκρίνει τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων.
Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Γενικϊν Διευκφνςεων, Αυτοτελϊν Υπθρεςιϊν,
Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν, Ειδικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου.
Διαχειρίηεται και αξιοποιεί το προςωπικό του Υπουργείου ϊςτε να επιτυγχάνονται οι κεςπιςμζνοι ςτόχοι.
Εφαρμόηει και μεριμνά για το ςχεδιαςμό, τθν κατάρτιςθ και ομαλι εκτζλεςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ, τθν επίτευξθ
των ςτόχων του Μεςοπρόκεςμου Ρρογράμματοσ Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ (ΜΡΔΣ) του Υπουργείου και των
εποπτευόμενων Φορζων, τθν ορκι λογιςτικι αποτφπωςθ των δραςτθριοτιτων του Υπουργείου και των εποπτευομζνων
φορζων και τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ.
Συντονίηει εργαςίεσ οικονομικισ φφςεωσ εντόσ του Υπουργείου (εργαςίεσ μιςκοδοςίασ, προμθκειϊν, κλπ) κακϊσ και
ςυναλλαγϊν με τρίτουσ (τράπεηεσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, προμθκευτζσ, κλπ).
Μεριμνά για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του Υπουργείου.
Διαχειρίηεται και αξιοποιεί κρατικοφσ πόρουσ που ενδεχομζνωσ περιζχουν ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ.
Μεριμνά για τθν οικονομικι εποπτεία των εποπτευόμενων φορζων του Υπουργείου.
Εξαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία των υπθρεςιϊν ωσ προσ τθ διαχείριςθ των καταςτάςεων κρίςεωσ.
Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.
Συντονίηει και κακοδθγεί όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου και των εποπτευομζνων και ειδικϊν φορζων του ςε κζματα
οικονομικισ λειτουργίασ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ οικονομικισ διαχείριςθσ Εποπτεφει τθν ορκότθτα τθσ
κατάρτιςθσ και εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και του ΜΡΔΣ και τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ και εξοικονόμθςθ
πόρων.
Μεριμνά για τθ κζςπιςθ και τθν εφαρμογι των αναγκαίων εςωτερικϊν δικλείδων και διαδικαςιϊν ςτθ δθμοςιονομικι
διαχείριςθ των δαπανϊν και των εςόδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.
Είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ελζγχου, εκκακάριςθσ και εξόφλθςθσ δαπανϊν του
Υπουργείου.
Διατυπϊνει ειςιγθςθ για κάκε ςχζδιο νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ απόφαςθσ, πολιτικισ ι
προγράμματοσ που επιςπεφδει το Υπουργείο, εφόςον ζχει οικονομικι επίπτωςθ ςτο Μ.Ρ.Δ.Σ. ι/και ςτον Ρροχπολογιςμό
του Υπουργείου και των εποπτευόμενων και ειδικϊν φορζων του.
Μεριμνά για τθν παροχι αξιόπιςτων δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν και τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τθν
οικονομικι λειτουργία και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων και ειδικϊν
φορζων του.
Συντονίηει και κακοδθγεί τθν επιςκόπθςθ δαπανϊν του Υπουργείου και των ειδικϊν και εποπτευόμενων φορζων του
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τουσ ςτόχουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν
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Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
 Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, φπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ, κε ηηο απνθεληξσκέλεο, ηηο
εηδηθέο, ηηο απηνηειείο ππεξεζίεο ηνπ, ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ, θαζψο θαη κε ηα
ππφινηπα Τπνπξγεία θαη θνξείο θχξηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο, ην Δμσηεξηθψλ θαη ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (ΔΛ.ΣΑΣ.),
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε
νηθνλνκηθά ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο.

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα

αξ.20 π.δ. 107/2014 (Α΄104)



π.δ. 50/2001 (Α΄39)

• Ρτυχίο Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ειδικότερα:

Στθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν προΐςταται υπάλλθλοσ
όλων των κλάδων ι ειδικοτιτων κατθγορίασ ΡΕ

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 Ν. 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) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή
ηζφηηκνο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ή
β) νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο
αιινδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν
ζπνπδψλ λνκηθήο, νηθνλνκηθήο ή δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο.

(Αρ.24 παρ.6 του
ν.4270/2014 (ΦΕΚ Αϋ163),
όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23
459/26.9.2014 ΚΥΑ (Βϋ
2595), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο
του ν.4464/2017)



Τουλάχιςτον πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ
γλϊςςασ
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ΓΝΩΔΙ



Γενικζσ Αρχζσ Οικονομίασ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων






Γηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ
Θεζκηθφ πιαίζην δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
Δζληθνί θαη επξσπατθνί ζεζκνί
ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο, Κψδηθαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθαο
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο
Γλψζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
κέηξεζεο, Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο, Καλνληζκφ Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.



Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο




Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
πρλέο κεηαθηλήζεηο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο θαη ζπλαληήζεηο κε
εθπξνζψπνπο άιισλ ρσξψλ ζην πιαίζην επξσπατθψλ/δηεζλψλ
νκάδσλ εξγαζίαο
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Δκπεηξία
αξ. 29 ηνπ λ.4369/2016
(Α΄33)



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
ρξφλν ζην βαζκφ απηφ.

Αρ.24 παρ.6 του
ν.4270/2014 (ΦΕΚ Αϋ163),
όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23
459/26.9.2014 ΚΥΑ (Βϋ
2595), όπωσ ιςχφει (αρ.ζκτο
του ν.4464/2017)



Τριετι 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



ι αν δεν υπάρχουν υπάλλθλοι με τισ προχποκζςεισ αυτζσ, διετι
τουλάχιςτον εμπειρία ςτα ίδια κζματα.
Ωσ εμπειρία ςτα ωσ άνω κζματα νοείται θ εμπειρία που ζχει
αποκτθκεί μετά το διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ ςτο Δθμόςιο και
μετά τθ λιψθ του αποδεκτοφ κατά περίπτωςθ βαςικοφ ι
μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν.
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Γεμηφηεηεο










Να δηαζέηεη εγεηηθή θπζηνγλσκία
Να είλαη νξγαλσηηθφο/ή
Να επηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφ /νκαδηθφ πλεχκα
Να εκςπρψλεη ηηο νκάδεο
Να επηδηψθεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ
Να είλαη αμηφπηζηνο/ε, αληηθεηκεληθφο/ή θαη ερέκπζνο/ε
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ – ζπγθξνχζεσλ,
θηλδχλσλ- αιιαγψλ
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ
Να δηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο
Γηάξθεηα ζεηείαο
3 έηε

Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε πξηλ
ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Όρη

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΝΗΚΟ ΑΝΣΩΝΟΓΛΟΤ
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Σνκέαο Πνιηηηθήο

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο

ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:

Κσδηθφο ζέζεο:

ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ-Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)Βαζηιίζζεο Ακαιίαο 12
Λεσθφξνο
Σ.Κ. 105 57
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Πξνηείλεη, ζρεδηάδεη, εθαξκφδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζε γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
ηνπ Τπνπξγείνπ. Μεξηκλά θαη παξαθνινπζεί ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ.

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην
Δπηπιένλ ακνηβέο
………………

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ

Βαζκφο
Α

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ

Β

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

 Ρροϊςτάμενοι των Διευκφνςεων:
o Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
Α..Δ.Π., Δ.Κ.Γ.Γ.Α., Δ.Ο.Σ.,
o Διοικθτικοφ
o Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ
Ξ.Δ.Δ., .Δ.Σ.Δ., ΓΓ ινηπψλ
Τπνπξγείσλ, εκπιεθφκελνη κέηνρνη  Αυτοτελζσ Τμιμα Ρολιτικοφ Σχεδιαςμοφ
Ζκτακτθσ Ανάγκθσ.
ηνπξηζκνχ.
 Εκπαιδευτικζσ Μονάδεσ του άρκρου 2 του
Ρ.Δ. 112/2014.
 Ρροϊςτάμενοι των Διευκφνςεων:
o Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ
Γεληθή Γηεχζπλζε Σνπξηζηηθήο
[81]
o Τουριςτικϊν Επενδφςεων
Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
o Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Υποδομϊν
Σνπξηζκνχ.
o Ροιοτικϊν Ρροτφπων
 Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ Τουριςμοφ.

Αλαθέξεηαη ζε

 Υπουργόσ Τουριςμοφ
 Γενικόσ Γραμματζασ
Τουριςμοφ

 Υπουργόσ Τουριςμοφ
 Γενικόσ Γραμματζασ
Τουριςτικισ Ρολιτικισ και
Ανάπτυξθσ
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Κχξηα θαζήθνληα



























Μεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο κε ηελ απνζηνιή
ηνπ Τπνπξγείνπ.
Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν
γηα ζέκαηα δηνηθεηηθνχ, νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
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.
Δηζεγείηαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ ηνκέα
επζχλεο ηνπ 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 πεξηγξάκκαηα 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.
Λακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ζε επίπεδν δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηε βέιηηζηε
επίηεπμε ησλ ζεζπηζκέλσλ ζηφρσλ.
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.
Παξαθνινπζεί ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο ζην Τπνπξγείν.
Δηζεγείηαη θαη ιακβάλεη κέηξα γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ
άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
Δθαξκφδεη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ
παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ.
πληνλίδεη θαη θαζνδεγεί φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ θαη εηδηθψλ
θνξέσλ ηνπ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο Δπνπηεχεη ηελ νξζφηεηα ηεο θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ
ΜΠΓ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ.
Μεξηκλά γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ θαη δηαδηθαζηψλ
ζηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ
επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ.
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο θαη εμφθιεζεο
δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
Γηαηππψλεη εηζήγεζε γηα θάζε ζρέδην λφκνπ, πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ππνπξγηθήο απφθαζεο,
πνιηηηθήο ή πξνγξάκκαηνο πνπ επηζπεχδεη ην Τπνπξγείν, εθφζνλ έρεη νηθνλνκηθή επίπησζε ζην
Μ.Π.Γ.. ή/θαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ
ηνπ.
Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή αμηφπηζησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη

ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ.
πληνλίδεη θαη θαζνδεγεί ηελ επηζθφπεζε δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ εηδηθψλ θαη
επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ
[82]
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Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
 Δθπξνζσπεί ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ-Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, φπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα
Άξζξν 30 ηνπ Π.Γ.
112/2014 (Α’ 179)
π.δ. 50/2001



Αρ.24 παρ.6 του
ν.4270/2014 (ΦΕΚ
Αϋ163), όπωσ ιςχφει
(αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.
23459/26.9.2014 ΚΥΑ (Βϋ
2595), όπωσ ιςχφει
(αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)

ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ-Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνΐζηαληαη ππάιιεινη φισλ ησλ
θιάδσλ θαηεγνξίαο ΠΔ
Ρτυχίο Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ειδικότερα:
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 Ν.
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) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο
ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή



β) οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ
αλλοδαπισ και αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο
ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.



Τουλάχιςτον πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι
γερμανικισ γλϊςςασ

[83]
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ΓΝΩΔΙ








Δηδηθέο απαηηήζεηο
ζέζεο εξγαζίαο




Γλψζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ γηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ θαη
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.
Γλψζεηο δηεζλνχο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ (Παγθφζκηνο
Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ, Δπξσπατθή Δπηηξνπή).
Σερληθέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.
Γλψζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο, Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο.
Γλψζε ηνπ Πνιηηηθνχ, δηεζλνχο θαη εζληθνχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ
πιαηζίνπ, ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ζεζκψλ .
Δπηζπκεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.

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

[84]

ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
Δκπεηξία
Άξζξν 29 ηνπ
Ν.4369/2016 (Α΄33)

Αρ.24 παρ.6 του
ν.4270/2014 (ΦΕΚ
Αϋ163), όπωσ ιςχφει
(αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)
&
υπ’αρικμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.
23459/26.9.2014 ΚΥΑ (Βϋ
2595), όπωσ ιςχφει
(αρ.ζκτο του
ν.4464/2017)



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.



Τριετι 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



ι αν δεν υπάρχουν υπάλλθλοι με τισ προχποκζςεισ αυτζσ, διετι
τουλάχιςτον εμπειρία ςτα ίδια κζματα.
Ωσ εμπειρία ςτα ωσ άνω κζματα νοείται θ εμπειρία που ζχει
αποκτθκεί μετά το διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ ςτο Δθμόςιο και μετά
τθ λιψθ του αποδεκτοφ κατά περίπτωςθ βαςικοφ ι μεταπτυχιακοφ ι
διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν.
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Γεμηφηεηεο










Να δηαζέηεη δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο
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, θηλδχλσλαιιαγψλ
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ
Να δηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο

Γηάξθεηα ζεηείαο

Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε πξηλ
ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο

3 έηε

Όρη

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ
Γηεπζπληή

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
H ΓΔΝΗΚH ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΚΟΤΡΝΔΣΑ
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΘΔΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΜΑΓΑ Β’
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΓΙΟΙΚΗTΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Σνκέαο Πνιηηηθήο

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο

ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:

Κσδηθφο ζέζεο:

ΚΑΤΑΤΙΣΗ, ΕΦΑΜΟΓΗ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ

Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)
Νίθεο
5
Σ.Κ. 101 80
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Πξνηείλεη, ζρεδηάδεη, ζπληνλίδεη, εθαξκφδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ αλζξσπίλνπ
δπλακηθνχ, δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη λνκνζεηηθνχ ζπληνληζκνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή δηνηθεηηθήο επνπηείαο ζηα επνπηεπφκελα απφ ην Τπνπξγείν Ννκηθά
Πξφζσπα.

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην
Δπηπιένλ ακνηβέο ………………

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ
Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ
Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε

Βαζκφο
Α
Β
Γ
Γ

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο

Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο

Αλαθέξεηαη ζε

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο, ΓΓ ινηπψλ
Τπνπξγείσλ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ

Γεληθφο Γξακκαηέαο

Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο,
Λνηπέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ
Δπνπηεπφκελνη θνξείο, ΜΔΑ ΟΟΑ,
Γξαθείν πκβνχισλ Γελεχεο

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο,
Οξγάλσζεο & Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Πξντζηάκελνο
Γηεχζπλζεο
Ννκνζεηηθνχ
πληνληζκνχ
θαη
Δπνπηείαο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
Πξντζηάκελνο Απηνηεινχο
Σκήκαηνο Πνιηηηθήο
[88] ρεδίαζεο
Δθηάθηνπ Αλάγθεο

ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
Κχξηα θαζήθνληα




























ρεδηάδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζε
αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Αμηνπνηεί κε βέιηηζην ηξφπν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη εμαζθαιίδεη δηαξθψο ηελ ελίζρπζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ.
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 Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ θνξέα.
Δηζεγείηαη ηελ εηήζηα ζηνρνζεζία θαη παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμή ηεο βάζεη ησλ
ζεζπηζκέλσλ δεηθηψλ απφδνζεο
Δηζεγείηαη γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε ηελ
ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ.
Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε, ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο.
Δγθξίλεη ηα πεξηγξάκκαηα 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 ηελ 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.
Δμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ, κέζσ ηνπ πληνληζκνχ
ηεο δξάζεο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηαθψλ ηεο κνλάδσλ.
Αζθεί δηνηθεηηθή επνπηεία ζηα επνπηεπφκελα απφ ην Τπνπξγείν Ννκηθά Πξφζσπα.
Οξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνίεζεο , Άκπλαο θαη
Πξνζηαζίαο.
πληνλίδεη ηηο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ άξηηα πιηθνηερληθή ππνζηήξημε
ησλ ππεξεζηψλ, ηελ πινπνίεζε δηαιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ Γελ.
Γξακκαηεηψλ θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ.
πληνλίδεη ηε λνκνζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ λφκσλ
θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πνιηηηθή εγεζία.
Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ.
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
 Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, φπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα
δεκνζηνλνκηθά θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη δηνηθεηηθήο θαη λνκνζεηηθήο
ππνζηήξημεο.
Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα
αξ. 78, παξ. 1α ηνπ π.δ.
116/2014 (Α’ 185)
αξ.4 παξ.1 ηνπ π.δ.
50/2001 (Α΄ 39)

ΓΝΩΔΙ



ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο
φισλ ησλ θιάδσλ ηεο ΠΔ θαηεγνξίαο .

 Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο







Γλψζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ.
Σερληθέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ςπρνινγία ηεο εξγαζίαο
θαη αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ.
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 .
Δπηζπκεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.

Δηδηθέο απαηηήζεηο
ζέζεο εξγαζίαο




Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
πρλή ζπλεξγαζία θαη ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο άιισλ ππνπξγείσλ
ή θνξέσλ, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο.

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



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
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Γεμηφηεηεο










Να δηαζέηεη εγεηηθή θπζηνγλσκία θαη ηθαλφηεηεο management
Να είλαη νξγαλσηηθφο, λα ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
Να επηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφ /νκαδηθφ πλεχκα
Να εκςπρψλεη ηηο νκάδεο θαη λα ζέηεη ηνπο ζηφρνπο
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

φρη

Τπνγξαθή Γεληθνχ
Γξακκαηέα

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΖΛΗΑ ΞΑΝΘΑΚΟ
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΈΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ TOY ΤΠΟΤΡΓΔΙΟY ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ
ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
Σνκέαο Πνιηηηθήο

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο

ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:

Κσδηθφο ζέζεο:

ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ
ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)
Α. Παπαλδξένπ 37,
ηθ.151 80
Μαξνχζη

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Πξνηείλεη, ζρεδηάδεη, εθαξκφδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ
ησλ Γξαθείσλ ηεο Πνιηηηθήο Ζγεζίαο, ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ΠΔ θαη ΓΔ, ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο, ηεο
Δζληθήο Βηβιηνζήθεο, ησλ Γεκνζίσλ Βηβιηνζεθψλ, ησλ ΠΔΚ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη
Σερλνινγίαο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο Γεληάο θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ ππ’
απηψλ θνξέσλ.

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην
Δπηπιένλ ακνηβέο
………………

Σχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ
Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ
Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε
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Βαζκφο
Α
Β
Γ
Γ

ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο

 Γενικζσ
Γραμματείεσ,
Εποπτευομζνουσ
Φορείσ, Διευκφνςεισ και λοιπζσ Υπθρεςίεσ
και δομζσ του ΥΡΡΕΘ.
Πξντζηάκελνη νξγαληθψλ
 Υπουργεία, ΝΡΔΔ, ΝΡΙΔ, ΟΤΑ αϋ και βϋ κνλάδσλ, απηνηειψλ ηκεκάησλ,
βακμοφ,
Γενικζσ
Γραμματείεσ, γξαθείσλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ
Εποπτευομζνουσ Φορείσ, Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ
πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή
και με όποιον άλλο Φορζα του Δθμοςίου
Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ
Τομζα απαιτθκεί ςτο πλαίςιο των
Γπλακηθνχ βάζεη ηνπ
αρμοδιοτιτων του.
Οξγαληζκνχ ηνπ ΤΠΠΔΘ.

Αλαθέξεηαη ζε

Τπνπξγφ, Γεληθφ
Γξακκαηέα

Κχξηα θαζήθνληα
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
 Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ,Αλζξψπηλνπ
φπσο πξνθχπηνπλ
απφΣνκέσλ
ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ
Γπλακηθνχ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Π.Γ. 114/2014
Α, 181)
θαη ηελ αξ. 175372/Τ1/29-08-2014 (Β,
Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ
2988) Τπνπξγηθή Απφθαζε.
Αλαζπγθξφηεζεο,
 Τπνπξγείν
ΔηζεγείηαηΓηνηθεηηθήο
ζηελ πνιηηηθή
εγεζία γηα ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζε
ΑΔΠ,
ΔΚΓΓΑ,κεΓΓ
ινηπψλ
Τπνπξγείσλ,
επζπγξάκκηζε
ηελ
απνζηνιή
θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ.
ΠΔ ηνπο
θαη ΓΔ,
Γεληθά
Πεξηθεξεηαθέο
Τινπνηεί θαηΤπεξεζίεο
πξνζδηνξίδεη
σο άλσ
ζηφρνπο.
ηνπ Κξάηνπο,
Γεκφζηεο
Βηβιηνζήθεο, ηηο αλάγθεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηάο ηνπ
Αξρεία
ρεδηάδεη,
δηαρεηξίδεηαη
θαη πξνγξακκαηίδεη
Βηβιηνζήθε,
ζε Δζληθή
αλζξψπηλν
δπλακηθφ.ΠΔΚ, Γεληθή
Έξεπλαο
θαη Σερλνινγίαο,
 Γξακκαηεία
Αμηνπνηεί θαηά
ηνλ βέιηηζην
ηξφπν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηάο
Γεληθή
Γξακκαηεία
Γηα
Βίνπ
Μάζεζεο
θαη
ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηάο
ηνπ.
Γεληάο θαη
νη επνπηεπφκελνη
απηψλ
Νέαο
πληνλίδεη
ηνπο
Πξντζηακέλνποππ’
ησλ
κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηελ επίηεπμε
θνξείο,
Λνηπέο Τπεξεζίεο
ηνπ Γεκνζίνπ,
ησλ επηρεηξεζηαθψλ
ηνπο ζηφρσλ.
ΝΠΓΓθαη
θαη θαηεπζχλζεηο
ΝΠΗΓ
 Παξέρεη νδεγίεο
γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο,
ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ εγθπθιίσλ νδεγηψλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ.


Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων και για τθν ανάπτυξθ ευνοϊκοφ κλίματοσ ςυνεργαςίασ
και εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ.



Δθπξνζσπεί ηε Γεληθή Γηεχζπλζε, θαζψο επίζεο θαη ηε ρψξα ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ησλ δηεζλψλ θνξέσλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ, φπνπ απαηηείηαη.
Δπηιχεη φπνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ππνθείκελσλ Γηεπζχλζεσλ θαη
μεπεξλνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Πξντζηακέλσλ ηνπο



Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
 Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, φπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα
δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα
Αξ.43 Ν.4342/2015 (Α, 143)
άξζξν 66 πεξ.Α ηνπ
π.δ..114/14 (Α,181)
Αξ. 4 παξ. 1 ηνπ π.δ. 50/2001
(Α’ 39)

ΓΝΩΔΙ



ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξνΐζηαηαη
ππάιιεινο φισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ θαηεγνξίαο
Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ).



Ρτυχίο πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ



Γλψζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ γηα ηε δηαρείξηζε
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ
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 θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ, ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ζεζκψλ .
Δπηζπκεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ







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
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3

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

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΚΑΘ. ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΝΣΖ
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ TOY ΤΠΟΤΡΓΔΙΟY ΤΓΔΙΑ
ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:
Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΚΑΤΑΤΙΣΗ,
ΕΦΑΜΟΓΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ

Κσδηθφο ζέζεο:
ΚΑΙ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)
Αξηζηνηέινπο 17
Σ.Κ. 104 33, Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη, εθαξκφδεη, ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ αλζξσπίλνπ
δπλακηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ

Βαζκφο
Α

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ

Β

Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
Δπηπιένλ ακνηβέο
………………

Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο
Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
ρέζεηοΓηνηθεηηθψλ
αλαθνξάο θαη
ζπλεξγαζίαο
Αλαζπγθξφηεζεο, ΑΔΠ, ΔΚΓΓΑ, ΓΓ
Τπεξεζηψλ
&
Θέζεηο
ινηπψλ
εξγαζίαο
Τπνπξγείσλ
κε ηηο νπνίεο
Αλαθέξνληαη
Τπνζηήξημεο
ζηε ζέζε
ζπλεξγάδεηαη
εξγαζίαο
Λνηπέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ
ΓΓ ινηπψλ Τπνπξγείσλ
Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο

Γ
ΑλαθέξεηαηΓζε

Τπνπξγφο
Αλαθέξεηαη ζε

Τπνπξγφ
Πξντζηάκελνη ινηπψλ
Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
Γηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Τγείαο
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
Γεληθφ Γξακκαηέα
Γεκφζηαο Τγείαο
Γεληθφο Γξακκαηέαο
Γεληθφ Γξακκαηέα Τγείαο

Λνηπέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
Δπνπηεπφκελνη Φνξείο
Τπνπξγείνπ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Γηεζλψλ ρέζεσλ
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
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ΚΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ
Ευκυγραμμίηει τουσ ςτρατθγικοφσ ςκοποφσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων και
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ με τθν αποςτολι και το όραμα του Υπουργείου.
Ραρζχει εμπεριςτατωμζνεσ ειςθγιςεισ ςτθν πολιτικι θγεςία, μετά από ανάλυςθ δεδομζνων και
αξιολόγθςθ κινδφνων και διαμορφϊνει εναλλακτικζσ επιλογζσ, βάςει τθσ ανάλυςθσ του
εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του Υπουργείου.
Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Γενικϊν Διευκφνςεων του
Υπουργείου και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.

πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ
ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ.
Δμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ δηεπζχλζεσλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ
θξίζεσο.
Καηαλέκεη ηηο εξγαζίεο, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ
πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε. Λακβάλεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ εμέιημε ηνπ
έξγνπ 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.
ρεδηάδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Αμηνπνηεί κε βέιηηζην ηξφπν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ.
Αλαπηχζζεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ
Τπαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη εγθξίλεη ηα πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ
ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.
Δηζεγείηαη γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ.
Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.
Μεξηκλά γηα ηελ ζηειέρσζε, εθπαίδεπζε θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ
Τπαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
Γηαζθαιίδεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ Τπαιιήισλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη ησλ ηδησηψλ ζε ζπιινγηθά φξγαλα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ.
πληνλίδεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επηζθεπή, δηαξξχζκηζε, βειηίσζε,
ζπληήξεζε θηηξίσλ θαη νρεκάησλ, πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ πάζεο
θχζεσο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
πληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.
Δπνπηεχεη ηελ νξζή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ.
Δπνπηεχεη ηελ ελαξκφληζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο κε ηα επξσπατθά
πξφηππα e-health.
Δγθξίλεη ηηο πξνδηαγξαθέο/πξφηππα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη ην
πξφγξακκα εθηέιεζεο απηψλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο.
ρεδηάδεη – πξνγξακκαηίδεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.
Δπνπηεχεη ζέκαηα ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο.
Δπνπηεχεη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ κε ηνπο Γηεζλείο
Οξγαληζκνχο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
 Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο,
φπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα
πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο.

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα
Αξ. 35 ηνπ Π.Γ. 106/2014
(Α’ 173)



Βάζεη ηνπ π.δ. 50/2001 (Α’
39), φπσο ηζρχεη.

 Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο.

Γλψζεηο










Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο




ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ
Γηνηθεηηθνχ.

Γλψζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ γηα ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ
αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο.
Γλψζεηο δηεζλνχο λνκνζεζίαο.
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.
Δπηζπκεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.
Καιή γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο (αγγιηθήο, γαιιηθήο, γεξκαληθήο,
ηζπαληθήο ή ηηαιηθήο)

Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
πρλέο κεηαθηλήζεηο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο θαη ζπλαληήζεηο κε
εθπξνζψπνπο άιισλ ρσξψλ ζην πιαίζην επξσπατθψλ/δηεζλψλ νκάδσλ
εξγαζίαο.
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Δκπεηξία
αξ. 29 ηνπ Ν.4369/2016 (Α΄
33)



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.

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

νρη

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
Σνκέαο Πνιηηηθήο
Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο

ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:

Κσδηθφο ζέζεο:

ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)
ηαδίνπ
29
Σ.Κ. 105 59
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Δθαξκφδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ ηζρχνπζα πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη κεξηκλά γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ, πξνο φθεινο ησλ
δηνηθνπκέλσλ.
Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην
Δπηπιένλ ακνηβέο
………………
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ

Βαζκφο
Α

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ

Β

Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο

Γ

Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε
Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο

Γ

Αλαθέξεηαη ζε

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Τπνζηήξημεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ θαη Τπεξεζηψλ
Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο, ΑΔΠ, ΙΝΔΠ

Πξντζηάκελνο
ΓηεχζπλζεοΗιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο

Γεληθφο Γξακκαηέαο

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Πξνκεζεηψλ, Μέξηκλαο θαη
Σερληθψλ Έξγσλ
Λνηπέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη άιισλ Τπνπξγείσλ

Πξντζηάκελνο ΓηεχζπλζεοΓηεζλψλ
ρέζεσλ
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Πξντζηάκελνο Απηνηεινχο
Σκήκαηνο Πνιηηηθήο ρεδίαζεο
έθηαθηεο Αλάγθεο (Π..Δ.Α.)

Τπνπξγφο
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Κχξηα θαζήθνληα




























ρεδηάδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
ηνπζε αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Αμηνπνηεί κε βέιηηζην ηξφπν ην δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη εμαζθαιίδεη δηαξθψο ηελ
ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ.
Γηαρεηξίδεηαη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αλζξσπίλνπ
δπλακηθνχ.
Αλαπηχζζεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ θνξέα ηνπ.
Δθαξκφδεη ηηο ηζρχνπζεο πνιηηηθέοζην πιαίζην θηλεηηθφηεηαο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε.
Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη εθπξνζψπεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ζε επξσπατθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν γηα ζέκαηα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.
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 Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ θνξέα
θαη ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία και παρακολουκεί τθν επίτευξι τθσ βάςει των κεςπιςμζνων δεικτϊν
απόδοςθσ (Στο πλαίςιο των προτεινόμενων από τον Υπουργό ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ υπθρεςίασ για το
επόμενο ζτοσ, οΡροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ κατακζτει ςτον Υπουργό εξειδικευμζνθ ειςιγθςθ
ςχετικά με τουσ διακεςίμουσ πόρουσ, τισ υλοποιθκείςεσ και εν εξελίξει δράςεισ τθσ υπθρεςίασ του
κακϊσ και τον γενικότερο προγραμματιςμό του τομζα ευκφνθσ του.

Δθδίδεη απφθαζε γηα ηνπο ηφρνπο θάζε Γηεχζπλζεο θαη Σκήκαηνο ηνπ ηνκέα αξκνδηφηεηαο ηνπ
βάζεη ησλ εηζεγήζεσλ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ νξγαληθψλ κνλάδσλ
(ζπκπιεξψλνληαη ηα Έληππα: Δπηκεξηζκφο ηφρσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηηο Γηεπζχλζεηο θαη
Δπηκεξηζκφο ηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο ζηα Σκήκαηα)
Δηζεγείηαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε ηελ
ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ.
Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε φπνπ απαηηείηαη.
Δγθξίλεη ηα πεξηγξάκκαηα 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.
πκκεηέρεη ζην ηξηκειέο φξγαλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ θάιπςε
πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη κε κεηάηαμε ή
απφζπαζε.
Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
γξαθεηνθξαηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ.
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Δθαξκφδεη πνιηηηθέο ζην πιαίζην ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
βαζηζκέλεο ζε ηερλνινγηθά πξφηππα θαη ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηθηχσλ κε γλψκνλα ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο.
Μεξηκλά γηα ηελ δηακφξθσζε ζρεδίσλ αμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
Δθαξκφδεη ζπζηήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπγρξφλσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ
εξγαζίαο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ.
Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία

 Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
φπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα δεκνζηνλνκηθά θαη δηαρείξηζεο
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα
αξ.53 ηνπ π.δ. 113/2014 (Α’
180)
αξ.4 παξ. 1 ηνπ π.δ. 50/2001
(Α’ 39)

ΓΝΩΔΙ







Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο




ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ
–Οηθνλνκηθνχ
Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο
Γλψζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ γηα ηε δηαρείξηζε
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ
Γλψζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο, Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, Κψδηθα Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ
Τπεξεζηψλ.
Δπηζπκεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.
Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
πρλή ζπλεξγαζία θαη ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο άιισλ
ππνπξγείσλ ή θνξέσλ, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο.
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Δκπεηξία
αξ. 29 ηνπ Ν.4369/2016
(Α΄33)



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

Γεμηφηεηεο









Να δηαζέηεη εγεηηθή θπζηνγλσκία
Να είλαη νξγαλσηηθφο
Να επηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφ /νκαδηθφ πλεχκα
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 Γηεπζπληή

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΑΝΓΡΔΑ ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ

Άιιεο Πιεξνθνξίεο
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΈΚΓΟΖ :
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
:

Κσδηθφο ζέζεο :

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Ηι.
Γηαθπβέξλεζεο

Οξγαληζκφο

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)
Μπνπκπνπιίλαο 20-22
ΣΚ 106 82, Αζήλα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Πξνηείλεη, ζρεδηάδεη, εθαξκφδεη, παξαθνινπζεί ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο γηα ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΤΠΠΟΑ θαη πξνσζεί θαη εθαξκφδεη κηα νινθιεξσκέλε
πνιηηηθή Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο
Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην
κηζζνιφγην

Tχπνο εξγαζηαθήο
ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ

Δμαίξεζε απφ ην
κηζζνιφγην

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ
Υξφλνπ

Β

Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ
Υξφλνπ

Γ

Έκκηζζε εληνιή ή
άιιε ζρέζε εξγαζίαο.

Γ

Δπηπιένλ ακνηβέο

Βαζκφο
Α

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο
ζπλεξγάδεηαη
ΑΔΠ, ΔΚΓΓΑ. ΓΓ ινηπψλ
Τπνπξγείσλ
Λνηπέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο
ηνπ Τπνπξγείνπ

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε
εξγαζίαο
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Γηνίθεζεο θαη Αλάπηπμεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο

[105]

Αλαθέξεηαη ζε
Γεληθφ Γξακκαηέα

Τπνπξγφ

ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο,
Οξγάλσζεο θαη
Ννκνηερληθήο Δπεμεξγαζίαο
Πξντζηάκελνο ηνπ
Απηνηεινχο Σκήκαηνο
Παιιατθήο Άκπλαο –
Πνιηηηθήο ρεδίαζεο
έθηαθηεο Αλάγθεο

Κχξηα θαζήθνληα
1. Ρροωκεί πολιτικζσ για τθν ορκολογικι διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του
Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ αναπτφςςοντασ δράςεισ ςυντονιςμοφ και
ςυνζργειασ ςε οριηόντιο και κάκετο επίπεδο, ϊςτε να μπορεί να ανταποκρίνεται
καλφτερα ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο λειτουργεί.
2. Σχεδιάηει και υλοποιεί πολιτικζσ για τθ δθμιουργία μιασ ευζλικτθσ και αποδοτικισ
διοίκθςθσ και τθ διαρκι βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ των υπαλλιλων του
Υπουργείου.
3. Ρροωκεί και εφαρμόηει μια ολοκλθρωμζνθ πολιτικι Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ,
κακϊσ και των υποδομϊν και των δικτφων του Υπουργείου με γνϊμονα τθ
διαλειτουργικότθτά τουσ και τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του ςυνόλου
του Υπουργείου.
4. Ευκυγραμμίηει τουσ ςτρατθγικοφσ ςκοποφσ των Διευκφνςεων με τθν αποςτολι του
Υπουργείου.
5. Συντονίηει τουσ Ρροϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ Γενικι
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων.
6. Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Διευκφνςεων του φορζα και
λοιπϊν φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
7. Διαχειρίηεται και αξιοποιεί το προςωπικό ϊςτε να επιτυγχάνονται οι κεςπιςμζνοι
ςτόχοι.
8. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων.
9. Αναπτφςςει, διαχειρίηεται και εγκρίνει τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των
υποκείμενων οργανικϊν μονάδων.
10. Ειςθγείται για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των υποκείμενων οργανικϊν
μονάδων με τθν υποβολι προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.
11. Ειςθγείται για τθν ετιςια ςτοχοκεςία και παρακολουκεί τθν υλοποίθςι τθσ βάςει των
κεςπιςμζνων δεικτϊν απόδοςθσ.
12. Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
13. Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ όπου απαιτείται.
14. Ρροωκεί τθ χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτον φορζα.
15. Υποςτθρίηει τα ζργα ψθφιακισ τεχνολογίασ λοιπϊν Γενικϊν Διευκφνςεων του ΥΡΡΟΑ.
16. Ραρακολουκεί το νομοπαραςκευαςτικό και νομοτεχνικό ζργο του ΥΡΡΟΑ.
17. Μεριμνά για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων και εποπτευόμενων από τον ΥΡΡΟΑ
φορζων
18. Μεριμνά για τθν ανίχνευςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν και τθν εκπαίδευςθ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ του ΥΡΡΟΑ ςε ςυνεργαςία με το ΕΚΔΔΑ.
19. Μεριμνά για τθν αναμόρφωςθ-ανακεϊρθςθ ςχεδίων Ραλλαϊκισ Άμυνασ-Ρολιτικισ
Σχεδίαςθσ Ζκτακτισ Ανάγκθσ.

Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία


Εκπροςωπεί τθν Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ του ΥΡΡΟΑ, όπου απαιτείται.
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Συνεργάηεται με τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ του Υπουργείου κακϊσ και των λοιπϊν
Υπουργείων προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι άςκθςθ τθσ κυβερνθτικισ
πολιτικισ ςε κζματα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, νζων τεχνολογιϊν και
εκπαίδευςθσ.

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα

Αξ.69 παξ. Ε ηνπ π.δ.
104/14, (Α’ 171)
αξ.4 παξ. 1 ηνπ π.δ.
50/2001 (Α’ 39)

Γλψζεηο











Δηδηθέο απαηηήζεηο
ζέζεο εξγαζίαο



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





ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη
Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο
πξνΐζηαηαη
ππάιιεινο
ηνπ
θιάδνπ
ΠΔ
Γηνηθεηηθνχ
Οηθνλνκηθνχ.
Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο

Γλψζε εζληθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ γηα ηε δηαρείξηζε
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
Σερληθέο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ςπρνινγίαο
ηεο εξγαζίαο
Γλψζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο, Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, Κψδηθα Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ
Τπεξεζηψλ.
Δπηζπκεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ
δπλακηθνχ.
Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
Συχνζσ ςυναντιςεισ με εκπροςϊπουσ άλλων Υπουργείων ςτο
πλαίςιο ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ για κζματα Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ
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.
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3








Γεμηφηεηεο




Γηάξθεηα ζεηείαο

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.

Τπνρξεσηηθή
επηκφξθσζε πξηλ ηελ
αλάιεςε ηεο ζέζεο
Όρη

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

3 έηε

Τπνγξαθή Γεληθνχ
Γξακκαηέα

Τπνγξαθή Γεληθνχ
Γηεπζπληή

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
H ΓΔΝΗΚH ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΜΑΡΗΑ ΒΛΑΕΑΚΖ
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΓIΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ TOY ΤΠΟΤΡΓΔΙΟY
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Σνκέαο Πνιηηηθήο

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο

ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:

Κσδηθφο ζέζεο:

ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Γηεχζπλζε)
Αραξλψλ
2
Σ.Κ. 104 32
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Πξνηείλεη, ζρεδηάδεη, εθαξκφδεη θαη παξαθνινπζεί ηηο ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη δηαρείξηζεο
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ.

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην

Σχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ

Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ

Δπηπιένλ ακνηβέο
………………

Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε…………………………….

Βαζκφο
Α
Β
Γ
Γ

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο

Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη
Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Απηνηειείο Γηεπζχλζεηο
ηνπ Τπνπξγείνπ- Δπνπηεπφκελνη Φνξείο
Τπνπξγεία Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο,
Οηθνλνκηθψλ
– Πεξηθέξεηεο – Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Δηδηθέο Τπεξεζίεο Τπνπξγείνπ
Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Γξαθείν
Ννκηθνχ πκβνχινπ ζην Τπνπξγείν)
Γεληθή Γξακκαηεία Κπβέξλεζεο

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο

Πξντζηάκελνο/ε Γηεχζπλζεο
Γηνίθεζεο θαη Δπνπηεπνκέλσλ
Φνξέσλ
Πξντζηάκελνο/ε Γηεχζπλζεο
Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο θαη
Γηαρείξηζεο Παξαβάζεσλ
Πξντζηάκελνο/ε Γηεχζπλζεο
Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο
Πεξηνπζίαο
Πξντζηάκελνο/ε Γηεχζπλζεο
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Πξντζηάκελνο/ε Σκήκαηνο
Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Έθηαθηεο
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Αλάγθεο

Αλαθέξεηαη ζε
Γεληθφο Γξακκαηέαο

Τπνπξγφο

ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3

Κχξηα Καζήθνληα



















Σχεδιάηει, αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ
προΐςταται.
Ραρζχει εμπεριςτατωμζνεσ ειςθγιςεισ ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν επιλογϊν ςτθν πολιτικι θγεςία,
μετά από ανάλυςθ δεδομζνων και αξιολόγθςθ κινδφνων και διαμορφϊνει εναλλακτικζσ επιλογζσ
βάςει τθσ ανάλυςθσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του Υπουργείου.
Συντονίηει τθν ετιςια διαδικαςία ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και αναςχεδιαςμοφ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία με βάςθ τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ.
Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται
ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. Διαςφαλίηει τθν
ευκυγράμμιςθ αυτϊν ςτουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ.
Αξιολογεί τθν επίτευξθ των ετθςίων και πολυετϊν ςτρατθγικϊν ςτόχων.
Κατανζμει τισ εργαςίεσ, ςυντονίηει και ελζγχει τουσ προϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων και Τμιματοσ
που υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ.
Ειςθγείται για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων με τθν
υποβολι προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.
Εγκρίνει τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων.
Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Γενικϊν Διευκφνςεων, Αυτοτελϊν
Υπθρεςιϊν, Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν, Ειδικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου.
Διαχειρίηεται και αξιοποιεί το προςωπικό του Υπουργείου ϊςτε να επιτυγχάνονται οι κεςπιςμζνοι
ςτόχοι.
Ειςθγείται κζματα διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και οργάνωςθσ των νομικϊν προςϊπων ςτα
πλαίςια τθσ αςκοφμενθσ διοικθτικισ εποπτείασ.
Ραρζχει νομικι ςτιριξθ ςτθν πολιτικι θγεςία και τισ οργανικζσ μονάδεσ του Υπουργείου.
Ρροωκεί ψθφιακζσ και λοιπζσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ για τθ ςυνεχι βελτίωςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν του Υπουργείου.
Διαςφαλίηει ςυνκικεσ προςταςίασ και ειςθγείται μζτρα αξιοποίθςθσ των δθμόςιων ακινιτων
διαχείριςθσ του Υπουργείου.
Εκπροςωπεί τθν Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.
Εξαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία των υπθρεςιϊν ωσ προσ τθ διαχείριςθ των καταςτάςεων κρίςεωσ.

Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
 Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
φπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ, κε ηηο απνθεληξσκέλεο, ηηο εηδηθέο,
ηηο απηνηειείο ππεξεζίεο ηνπ, ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ, θαζψο θαη κε ηα ππφινηπα
Τπνπξγεία θαη θνξείο θχξηα ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο.
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα

αξ.20 ηνπ π.δ. 107/2014
(Α΄174)



αξ. 4 παξ. 1 ηνπ π.δ. 50/2001
(Α΄39)

 Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο

ΓΝΩΔΙ

ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ9
Γηνηθεηηθνχ



Διοικθτικό Δίκαιο





Δκπξάγκαην Γίθαην
Δζληθνί θαη Δπξσπατθνί Θεζκνί
Δθαξκνγή εζληθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ γηα ηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα
Γλψζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
κέηξεζεο, Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο, Καλνληζκφ Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.
Δπηζπκεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ




Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο




Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
Ννκηθή ππνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο
λνκνζέηεζεο ζηε Βνπιή.

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



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
ρξφλν ζην βαζκφ απηφ.
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
Γεμηφηεηεο










Να δηαζέηεη εγεηηθή θπζηνγλσκία
Να είλαη νξγαλσηηθφο/ή
Να επηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφ/νκαδηθφ πλεχκα
Να εκςπρψλεη ηηο νκάδεο
Να επηδηψθεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ
Να είλαη αμηφπηζηνο/ε, αληηθεηκεληθφο/ή θαη ερέκπζνο/ε
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

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΝΗΚΟ ΑΝΣΩΝΟΓΛΟΤ
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΘΔΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΜΑΓΑ Γ’
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΈΚΓΟΖ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ:

Κσδηθφο ζέζεο:

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή
Νίθεο
5
Γηεχζπλζε)
Σ.Κ. 101 80
Αζήλα

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Πξνηείλεη, ζρεδηάδεη, ζπληνλίδεη, εθαξκφδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ ζπλερή, αζθαιή θαη απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ ζε Γίθηπα – Δπηθνηλσλίεο θαη Πιεξνθνξηθά
πζηήκαηα.

Γεληθφ Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο

Tχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο

Βαζκφο

Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην

Μφληκν Πξνζσπηθφ

Α

Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ

Β

Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ

Γ

Δπηπιένλ ακνηβέο
………………

Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε
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ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο

ΓΓ ινηπψλ Τπνπξγείσλ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Σερληθήο Τπνζηήξημεο

Σνκείο Δπελδχζεσλ - ΔΠΑ

Αλαθέξεηαη ζε

Γεληθφο Γξακκαηέαο

Φνξείο ζε Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ
Δπίπεδν
Λνηπέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Γηαρείξηζεο Έξγσλ ΣΠΔ θαη
Δθαξκνγψλ

Τπνπξγφο

Κχξηα θαζήθνληα

Δ




















πληνλίδεη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κε βάζε ηνπο άμνλεο δξάζεο θαη ηνκείο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ .
ρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ παξνρή
αζθαιψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε, ηελ επηρείξεζε θαη ην θξάηνο , ηνπο ηνκείο Δπελδχζεσλ –ΔΠΑ ,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο , Βηνκεραλίαο θαη Δπνπηείαο Αγνξάο.
ρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη δξάζεηο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κε βάζεηα πιένλ
ζχγρξνλα πξφηππα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Σερλνινγηψλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)
ζχκθσλα θαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο.
πληνλίδεη δξάζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ελνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο ςεθηαθήο ζπλεξγαζίαο – επηθνηλσλίαο
κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη άιισλ θνξέσλ ζε Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν.
Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ θνξέα θαη ινηπψλ θνξέσλ
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο.
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ δηεζλψλ θνξέσλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο.
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 Γεληθή
Γηεχζπλζε.
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.
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.
Δηζεγείηαη γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ .
Δγθξίλεη ηα πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
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Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία
 Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπνπ απαηηείηαη.
 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα
ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ ζε δίθηπα –Δπηθνηλσλίεο θαη Πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα .

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
Σππηθά Πξνζφληα
αξ. 78, παξ. 1α ηνπ π.δ.
116/2014 (Α’ 185)
αξ.4 παξ.1 ηνπ π.δ. 50/2001
(Α΄ 39)

ΓΝΩΔΙ



ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνΐζηαηαη
ππάιιεινο φισλ ησλ θιάδσλ ηεο ΠΔ θαηεγνξίαο πνπ πιεξνί ηηο
αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ ζηνλ θιάδν απηφλ.

 Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο







Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο



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





Γλψζεηο ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε
Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
Γλψζε δηαρείξηζεο θαη ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ
Γλψζε ππνζηήξημεο ρξεζηψλ
Γλψζε ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ ηνπηθψλ
δηθηχσλ
Γλψζεηο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ
Γλψζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
κέηξεζεο, Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Δξγαζία
πέξαλ
ηνπ ηππηθνχ
σξαξίνπ. Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.
Γηαδηθαζίαο,
Καλνληζκφ
Δπηθνηλσλίαο
πρλή ζπλεξγαζία θαη ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο άιισλ
ππνπξγείσλ ή θνξέσλ, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο 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 ρνιήο 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
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Γεμηφηεηεο











Να δηαζέηεη εγεηηθή θπζηνγλσκία θαη ηθαλφηεηεο management
Να είλαη νξγαλσηηθφο, λα ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
Να επηδεηθλχεη νκαδηθφ πλεχκα, πλεχκα ζπλεξγαζίαο
Να εκςπρψλεη ηηο νκάδεο θαη λα ζέηεη ηνπο ζηφρνπο
Να επηδηψθεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ
Να είλαη αμηφπηζηνο, αληηθεηκεληθφο θαη ερέκπζνο
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ – ζπγθξνχζεσλ, θηλδχλσλ- αιιαγψλ,
ρξφλνπ
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ
Να δηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο

Γηάξθεηα ζεηείαο

Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε πξηλ
ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο

3 έηε

OXI

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΖΛΗΑ ΞΑΝΘΑΚΟ
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ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
TOY ΤΠΟΤΡΓΔΙΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΈΚΓΟΗ:
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ:

Κσδηθφο ζέζεο:

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΩΝ
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο
Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Τπνδνκψλ &
Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο- Δπηθνηλσληψλ

Οξγαληζκφο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /
Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ & Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο

Σφπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε)
Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο
Σ.Κ. 18346
Μνζράην

χληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Ο απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο, ε θαζνδήγεζε θαη ε επνπηεία φισλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Τπνδνκψλ &Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο- Δπηθνηλσληψλ ζε νξηδφληην θαη
θάζεην επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ νξζή θαη εληαία ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ρξήζεο
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, κεζνδνινγηψλ θαη ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.
Μηζζνινγηθέο
Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην
κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην
κηζζνιφγην
Δπηπιένλ ακνηβέο

Γεληθφ Πξνθίι
Σχπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Μφληκν Πξνζσπηθφ

Βαζκφο
Α

Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ

Β

Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
Γ

………………
Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε
εξγαζίαο. Αλαθέξαηε

Γ

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Θέζεηο εξγαζίαο κε ηηο
νπνίεο ζπλεξγάδεηαη:

Όια ηα Τπνπξγεία/
Γεληθέο Γξακκαηείεο
ινηπψλ Τπνπξγείσλ

Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε
εξγαζίαο:
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο
Δθαξκνγψλ

[118]

Αλαθέξεηαη ζε

Γεληθφ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ & Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο

ΑΔΑ: ΨΖΥΥΗ-ΣΤ3
Λνηπέο Γεληθέο θαη Δηδηθέο
Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Γξακκαηείεο & Γεληθέο
Γηαρείξηζεο
Γηεπζχλζεηο ηνπ
Τπνινγηζηηθψλ Τπνδνκψλ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
Πξντζηάκελν Απηνηεινχο
Σκήκαηνο ηξαηεγηθήο,
ρεδηαζκνχ θαη
Γηαρείξηζεο Έξγσλ ηεο
Γ.Γ.Π..&Γ.Τ.

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο
Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο
πζηεκάησλ, Δθηππψζεσλ
& Λεηηνπξγηθήο
Τπνζηήξημεο

Πξντζηάκελν Απηνηεινχο
Σκήκαηνο Αζθάιεηαο ηεο
Γ.Γ.Π..&Γ.Τ.
Πξντζηάκελν Απηνηεινχο
Σκήκαηνο Π..Δ.Α. ηεο
Γ.Γ.Π..&Γ.Τ.
Πξντζηάκελν Απηνηεινχο
Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλνπ
Γπλακηθνχ θαη
Οξγάλσζεο ηεο
Γ.Γ.Π..&Γ.Τ.
















Κχξηα θαζήθνληα
πληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ζε νξηδφληην θαη θάζεην επίπεδν θαη ζε φιεο
ηηο Γηεπζχλζεηο, έηζη ψζηε λα πξνθχπηεη ε αζθάιεηα πξνζσπηθνχ θαη ε αζθάιεηα θαη
ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ζε φια ηα επίπεδα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Απηνηειή Σκήκαηα
ηεο Γ.Γ.Π..&Γ.Τ.
Τπνβάιιεη εκπεξηζηαησκέλεο εηζεγήζεηο ζηελ πνιηηηθή εγεζία γηα πνιηηηθέο ζην πιαίζην
ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, βαζηζκέλε ζε ηερλνινγηθά πξφηππα
θαζψο θαη ηηο ππνδνκέο θαη ηα δίθηπα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο κε γλψκνλα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ηε
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
ησλ άιισλ θνξέσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηηο ππνδνκέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Τπνβάιιεη εκπεξηζηαησκέλεο εηζεγήζεηο ζηελ πνιηηηθή εγεζία γηα πνιηηηθέο κεηαξξχζκηζεο
κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο επέιηθηεο θαη απνδνηηθήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, ζηελ ππεξεζία
ηνπ πνιίηε.
Δηζεγείηαη ηελ εηήζηα ζηνρνζεζία θαη παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμή ηεο βάζεη ησλ
ζεζπηζκέλσλ δεηθηψλ απφδνζεο.
Δηζεγείηαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
αξκνδηφηεηάο ηνπ κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ
αλαζρεδηαζκνχ.
Δθπξνζσπεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε, θαζψο θαη ηε ρψξα ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ δηεζλψλ θνξέσλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο.
Δγθξίλεη ηα πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.
Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.
πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ
ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ.
Λακβάλεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ εμέιημή ηνπο.
Παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ.
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Γηαρεηξίδεηαη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζεζπηζκέλνη ζηφρνη.
Δμαζθαιίδεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηάο ηνπ σο πξνο ηε δηαρείξηζε
θαηαζηάζεσλ θξίζεσο.
Θεζκηθή Δθπξνζψπεζε θαη πλεξγαζία





Εκπροςωπεί τθν Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.
Συνεργάηεται με τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ του Υπουργείου κακϊσ και των λοιπϊν Υπουργείων
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι άςκθςθ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςε κζματα
Ρλθροφορικισ και αξιοποίθςθσ των υποδομϊν.
Συνεργάηεται με τα Αυτοτελι Τμιματα τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.&Δ.Υ. προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ
υλοποίθςθ του αναπτυξιακοφ πλάνου τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.&Δ.Υ. και θ τιρθςθ των πολιτικϊν αςφαλείασ.

Σππηθά Πξνζφληα
Π.Γ. 111/2014,
(Α’ 178)
π.δ 50/2001 (Α’39)
Γλψζεηο

Απαηηνχκελα Πξνζφληα
ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ & Τπεξεζηψλ ΠιεξνθνξηθήοΔπηθνηλσληψλ πξνΐζηαληαη ππάιιεινη όλων των κλάδων ι ειδικοτιτων
κατθγορίασ ΡΕ
 Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο
 Γλψζε εζληθήο/δηεζλνχο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ
 Γλψζεηο ζηα ηερληθά αληηθείκελα αξκνδηφηεηαο ΓΓΠ&ΓΤ
 Γλψζεηο ζε ζέκαηα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ
 Δκπεηξία ζε δηνίθεζε νκάδσλ θαη έξγσλ
 Γλψζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ κέηξεζεο,
Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο,
Καλνληζκφ Δπηθνηλσλίαο Δκπεηξία ζε ζχλζεζε θαη επίιπζε
πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ
 Τεχνικζσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ, ψυχολογία τθσ εργαςίασ
 Γνϊςεισ
ςτρατθγικοφ
ςχεδιαςμοφ,
ςτοχοκεςίασ
και
δεικτϊν
παρακολοφκθςθσ.
 Επικυμθτόσ μεταπτυχιακόσ/διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν με ειδίκευςθ
ςτθν Ρλθροφορικι ι τθν Διοίκθςθ Επιχειριςεων ι/και επαγγελματικι
εμπειρία ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ
 Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο

Δηδηθέο απαηηήζεηο
ζέζεο εξγαζίαο




Δκπεηξία
αξ. 29 λ.4369/2016
(Α΄33)









Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.
Σήξεζε πηεζηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ
Λήςε απνθάζεσλ ππφ ζπλζήθεο πίεζεο
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 πιενλάδνλ ρξφλνο ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) έηε ζην
βαζκφ Α΄ ή απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) θαη πιενλάδσλ ρξφλνο ηνπιάρηζηνλ
νθηψ (8) έηε ζην βαζκφ Α΄ ή θαηνρή αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνχο
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη πιενλάδνλ ρξφλνο ηνπιάρηζηνλ
νθηψ (8) έηε ζην βαζκφ Α΄ ή θαηνρή Α΄ βαζκνχ κε ηνπιάρηζηνλ δέθα
(10) έηε πιενλάδνληα ζην βαζκφ απηφ.
Γεμηφηεηεο
Γηαζέηεη εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
Δίλαη νξγαλσηηθφο/ έρεη ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ
Δπηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφ /νκαδηθφ πλεχκα
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Γηάξθεηα
ζεηείαο
3 έηε

Λακβάλεη απνθάζεηο ππφ ζπλζήθεο πίεζεο
Δίλαη απνηειεζκαηηθφο
Δίλαη αμηφπηζηνο, αληηθεηκεληθφο θαη ερέκπζνο
Γηαζέηεη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ – ζπγθξνχζεσλ, θηλδχλσλαιιαγψλ
Γηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα

Τπνρξεσηηθή επηκφξθσζε πξηλ ηελ
αλάιεςε ηεο ζέζεο
Όρη

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Γεληθνχ Γξακκαηέα

ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Π. ΣΡΗΑΡΥΖ
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