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ΘΔΜΑ: «Πξνθήξπμε πιήξσζεο νξηδόληηαο ζέζεο επζύλεο επηπέδνπ Γεληθήο
Γηεύζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ησλ άξζξσλ 84-86 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (λ. 3528/2007), όπσο ηζρύεη»
ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ θαη Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) ησλ άξζξσλ 84-86 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ
λ.3528/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (Α΄ 26), φπσο ηζρχνπλ,
β) ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 424 θαη ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.4781/2021
«Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, πκβνχιην Απφδεκνπ
Διιεληζκνχ, ξχζκηζε ζεκάησλ δηεζλνχο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη
αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄31),
γ) ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4674/2020 «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή
ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 53),
δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.4622/2019 «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε,
ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο
θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» (Α΄ 133),
ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.4301/2014 «Οξγάλσζε ηεο λνκηθήο κνξθήο ησλ
ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θξεζθεπκάησλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (A΄ 223),
ζη) ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Α΄143),
δ) ηνπ π.δ. 50/2001 «Καζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ Σνκέα» (Α΄ 39), φπσο ηζρχεη.
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α) ην π.δ. 83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ,
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 121) θαη ην π.δ. 2/2021
«Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄2)
β) ηελ αξηζ.58591/9.8.2019 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ «Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ζέζε κεηαθιεηήο Γεληθήο Γξακκαηέσο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» (Τ.Ο.Γ.Γ.
593),
γ) ηελ αξηζ. Π7Γ29β-49091/29.08.2019 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ πεξί ηνπνζέηεζεο, απφ 26.8.2019, ηνπ Θεκηζηνθιή Γεκίξε
ηνπ Θενδψξνπ, Πξέζβεσο εθ πξνζσπηθνηήησλ, ζηε ζέζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ φπνπ αλήθεη ε πξνθεξπζζφκελε
ζέζε (Τ.Ο.Γ.Γ. 645),
δ) ηελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ.35.40/2022/νηθ.23459/25.9.2014 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
«Καζνξηζκφο απνδεθηψλ βαζηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη πξφζζεησλ πξνζφλησλ γηα
ηελ πιήξσζε ησλ νξηδφληησλ ζέζεσλ επζχλεο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο κε
νηθνλνκηθέο ή θαη νηθνλνκηθέο αξκνδηφηεηεο» (Β΄ 2595), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ έθηνπ ηνπ λ. λ. 4464/2017 (Α΄ 46),
ε) ηελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ.35.46/2267/νηθ.32096/16.12.2016 ππνπξγηθή απφθαζε
«Γηεμαγσγή δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαηά ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ» (Β΄ 4123),
φπσο ηζρχεη,
ζη) ηελ αξηζ. ΓΗΓΚ/Φ.33/νηθ.38337/6.11.2019 ππνπξγηθή απφθαζε «χζηαζε θαη
αλαζπγθξφηεζε ηξηψλ (3) Δηδηθψλ πκβνπιίσλ Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ
(ΔΗ..Δ.Π.) ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ» (Β΄ 4170), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε
ηηο
απνθάζεηο
κε
αξηζ:
ΓΗΓΚ/Φ.33/νηθ.4418/29.01.2020
(Β΄327),
ΓΗΓΚ/Φ.33/νηθ.21486/19.11.2020 (Β΄5258), ΓΗΓΚ/Φ.33/νηθ.9884/28.05.2021 (Β΄
2445) θαη ΓΗΓΚ/Φ.33/νηθ.18132/22.09.2021 (Β΄ 4480),
δ) ηελ αξηζ. ΓΗΓΚ/Φ.38/ΟΗΚ:2092/14.01.2020 (ΑΓΑ: ΦΥ8246ΜΣΛ6-ΗΗΒ)
απφθαζε «Οξηζκφο Μειψλ Δηδηθψλ πκβνπιίσλ Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ
(ΔΗ..Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 26Α')», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηηο απνθάζεηο αξηζ. ΓΗΓΚ/Φ.38/νηθ:2065/04.02.2021 (ΑΓΑ: 6ΜΘΗ46ΜΣΛ6-ΦΧΛ)
θαη ΓΗΓΚ/Φ.38/νηθ.18409/27.09.2021 (ΑΓΑ: 6Ο7146ΜΣΛ6-ΕΟΕ).

2.

3.

Σελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ.35.54 /2611/9356/25.6.2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ «χζηεκα Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 84-86 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο ηζρχεη» (ΑΓΑ:ΦΘΓΚ46ΜΣΛ67ΓΓ).

4. Σν γεγνλφο φηη κε ηνλ λ.4781/2021 ζπζηήζεθε ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ε Σ-Β΄
Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Γ.Ο.Τ), ν Πξντζηάκελνο ηεο νπνίαο
είλαη ν Πξντζηάκελνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ
θαη έρεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 115 ηνπ
λ. 4781/2021 θαη απφ ηε ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία, ηδίσο απφ ηνλ λ. 4270/2014,
θαη ν νπνίνο επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 424 ηνπ λ.4781/2021, κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 24 ηνπ λ. 4270/2014 θαη
84-86 ηνπ λ. 3528/2007.
5. Σν εηδηθφ πεξίγξακκα ζέζεο εξγαζίαο ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο πνπ
πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.
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6. Σελ επείγνπζα αλάγθε πιήξσζεο ηεο αλσηέξσ νξηδφληηαο νξγαληθήο ζέζεο
επζχλεο, ζηελ νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί πξνο δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο
ηεο ππεξεζίαο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο επηινγήο Πξντζηακέλνπ, ε
ππάιιεινο ηνπ Γηπισκαηηθνχ Κιάδνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Θεξεζία –
Παξαζθεπή Αγγειάηνπ, Πιεξεμνχζηνο Τπνπξγφο Α΄.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Η. ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΖ ΘΔΖ
Πξνθεξχζζνπκε ηελ θάησζη ζέζε επζχλεο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ:
Σ-Β΄ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (Γ.Γ.Ο.Τ.)
(άξζξν 115 ηνπ λ. 4781/2021, Α΄31)
ΗΗ. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΖ
ΘΔΖ
Σα θαζήθνληα ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη ηα
αθφινπζα:
1. Ο γεληθφο ζπληνληζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ, πνπ αλήθνπλ
ζηελ αξκνδηφηεηα φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Κεληξηθήο, Πεξηθεξεηαθήο
θαη Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
2. Ζ επζπγξάκκηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο κε ηελ
απνζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ.
3. Ο γεληθφο ζπληνληζκφο ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηε
Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ.
4. Ζ παξαθνινχζεζε, ν ζπληνληζκφο, ε θαζνδήγεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ έξγνπ ησλ
Γηπισκαηηθψλ Αξρψλ γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο.
5. Ζ παξνρή θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγηψλ ζηηο Αξρέο ηεο Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο γηα
ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο.
6. Ζ παξνρή εκπεξηζηαησκέλσλ εηζεγήζεσλ ζηελ πνιηηηθή εγεζία, κεηά απφ
αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη αμηνιφγεζε θηλδχλσλ, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε
ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, βάζεη ηεο αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα.
7. Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ έγθαηξν πξνζδηνξηζκφ
θαηά θαηεγνξίεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζε πιηθφ θαη
εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ θάιπςε απηψλ.
8. Ζ δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γεληθψλ
Γηεπζχλζεσλ ηνπ θνξέα θαη ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
9. Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ.
10. Ζ ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ
Γηεπζχλζεσλ θαη Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε, ε ζχληαμε ηνπ
εηήζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ
θαη
ηνπ
Μεζνπξφζεζκνπ
Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ε παξαθνινχζεζε
ηεο εθηέιεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο.
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11. Ζ δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηηο Γηεπζχλζεηο
θαη Τπεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη
ζεζπηζκέλνη ζηφρνη.
12. Ζ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηα άιια Τπνπξγεία, ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο γηα ηε
ράξαμε ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ηνπο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ παξνπζηαδνκέλσλ
εθάζηνηε πξνβιεκάησλ θαη ππνζέζεψλ ηνπο.
13. Ζ κειέηε θαη ζχληαμε ζρεδίσλ γηα ηα νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζέκαηα ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ,
14. Ζ εηζήγεζε ηεο εηήζηαο ζηνρνζεζίαο θαη ε παξαθνινχζεζή ηεο βάζεη ησλ
ζεζπηζκέλσλ δεηθηψλ απφδνζεο, θαζψο θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ θαη
επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ.
15. Ζ αμηνιφγεζε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζηε
Γεληθή Γηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
16. Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επζχλεο θαηά
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ Μεζνπξφζεζκν
Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (Μ.Π.Γ..), θαζψο θαη ζηνλ εηήζην
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
17. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ,
θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
18. Ζ εθπξνζψπεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, φπνπ απαηηείηαη.
19. Ζ δηαηχπσζε εηζήγεζεο 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 επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ ηνπ.
20. Ζ δηαηχπσζε γλψκεο θαη πξνζππνγξαθή επί ησλ εηζεγεηηθψλ ζεκεησκάησλ,
κειεηψλ, εξγαζηψλ θαη εγγξάθσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, γηα ηα νπνία απαηηείηαη
απφθαζε ή ππνγξαθή ηνπ Τπνπξγνχ ή ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
21. Κάζε εηδηθφηεξν θαζήθνλ πνπ απνξξέεη απφ αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο, ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζην εηδηθφ
πεξίγξακκα ζέζεο, πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
ΗΗΗ. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο
Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη
θαηεγνξίαο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) φισλ ησλ θιάδσλ θαη νη
ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ΠΔ φισλ ησλ
θιάδσλ/εηδηθνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ. Όινη νη παξαπάλσ ππνςήθηνη πξέπεη λα
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ.3528/2007, φπσο ηζρχεη) θαη
επηπιένλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ
ππνςεθηνηήησλ, λα πιεξνχλ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο:
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α) λα έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα έλα (1)
ηνπιάρηζηνλ
έηνο
ή
β) λα έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο γηα ηξία (3)
ηνπιάρηζηνλ έηε
ή
γ) λα είλαη θάηνρνη αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνχο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή
απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο
(Δ..Γ.Γ.Α.) ή θάηνρνη αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνχο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ θαη λα θαηέρνπλ ηνλ βαζκφ Α' κε πιενλάδνληα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ
νθηψ (8) έηε ζηνλ βαζκφ απηφ θαη λα έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ
Σκήκαηνο γηα ηξία (3) έηε ηνπιάρηζηνλ
ή
δ) λα θαηέρνπλ ην βαζκφ Α' κε πιενλάδνληα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε
ζηνλ βαζκφ απηφ θαη λα έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ γηα πέληε (5)
έηε ηνπιάρηζηνλ, εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) έηε ζε Γηεχζπλζε.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 84 θαη 85 ηνπ Τ.Κ., φπσο ηζρχνπλ,
ιακβάλεηαη ππφςε απνθιεηζηηθά ε άζθεζε θαζεθφλησλ Τπεξεζηαθνχ Γξακκαηέα
θαη ε ελ ηνηο πξάγκαζη άζθεζε θαζεθφλησλ επζχλεο επηπέδνπ Γεληθήο
Γηεχζπλζεο, Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο αληίζηνηρα, πνπ έρεη δηαλπζεί ζε Τπνπξγεία,
Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο, απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, Ν.Π.Γ.Γ.,
Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη Ν.Π.Γ.Γ. απηψλ, ζε απηνηειείο
δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ
ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, φπσο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή
Αξρή ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο.
2. Απαηηνύκελα Σππηθά Πξνζόληα θαη Δκπεηξία γηα ηελ πιήξσζε ηεο
πξνθεξπζζόκελεο ζέζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Σ-Β΄Γεληθήο Γηεύζπλζεο
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ (Γ.Γ.Ο.Τ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ απαηηνύληαη
ηα εμήο:
2α. Απνδεθηνί Σίηινη πνπδώλ:
Σα απνδεθηά βαζηθά πηπρία ή δηπιψκαηα γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε είλαη ηα
εμήο:
α) Πηπρίν Ννκηθήο, Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ, Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ,
Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ηαηηζηηθήο, ηαηηζηηθήο θαη
Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο, ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο, ηαηηζηηθήο
θαη Αλαινγηζηηθψλ-Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη
Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Λνγηζηηθήο,
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο, Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη
Σερλνινγίαο, Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ, Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ,
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη
Σερλνινγίαο (πξψελ Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο, κεηνλνκαζία κε ην
Π.Γ. 113/2002), Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη
Οξγαληζκψλ, Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ (κεηνλνκάζηεθε ζε
Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο κε ην λ.3027/2002, άξζξν 3 παξ.1, δ΄.αα.), Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ, Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθήο, Υεκείαο ή πηπρίν ή δίπισκα
5

ΑΔΑ: 65ΧΛΕ-ΔΟΧ
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
αλαγλσξηζκέλνο κεηαπηπρηαθφο ή δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ λνκηθήο,
νηθνλνκηθήο ή δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο.
Οη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο
(Δ..Γ.Γ.Α.) κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ παξαδεθηψο σο ππνςήθηνη ζηε δηαδηθαζία
πιήξσζεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο αλεμαξηήησο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πνπ
θαηέρνπλ θαη εθφζνλ θαηέρνπλ ηα πξφζζεηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελ
ιφγσ ζέζε επζχλεο.
2β. Πξόζζεηα Σππηθά Πξνζόληα:
i) Δκπεηξία:
Σξηεηήο, θαη αλ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη, δηεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζέκαηα
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηδίσο ζηα θάησζη ζέκαηα:
- θαηάξηηζε, αλαζεψξεζε, πινπνίεζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο
ηξαηεγηθήο (Μ.Π.Γ..),
- θαηάξηηζε, εθηέιεζε, παξαθνινχζεζε θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή
πξνυπνινγηζκψλ ινηπψλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο,
- παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο Π.Γ.Δ.,
- ζχληαμε, αλάιπζε, παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νηθνλνκηθψλ
αλαθνξψλ, νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ,
- πξνγξακκαηηζκφο, παξαθνινχζεζε, πινπνίεζε πξνκεζεηψλ,
- έιεγρνο δαπαλψλ,
- δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο ή έιεγρνο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ,
- εθαξκνγή δεκνζηνινγηζηηθψλ δηαηάμεσλ
(ii) Ξέλε γιώζζα
Σνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιψζζαο
ΗV. ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ
1. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα επηινγή ζε ζέζε πξντζηακέλνπ
νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ππάιιεινο πνπ απνρσξεί απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία
εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
ππνςεθηνηήησλ.
2. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλνπ νχηε λα
ηνπνζεηεζεί πξντζηάκελνο ππάιιεινο, ν νπνίνο δηαλχεη δνθηκαζηηθή ππεξεζία ή
ηειεί ζε δηαζεζηκφηεηα ή αξγία ή έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζηδίθσο γηα ηα
αλαθεξφκελα ζηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τ.Κ. (λ. 3528/2007) αδηθήκαηα ή ηνπ
έρεη επηβιεζεί ηειεζίδηθα νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή αλψηεξε ηνπ πξνζηίκνπ
απνδνρψλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ παξάπησκα κέρξη ηε
δηαγξαθή ηεο πνηλήο θαηά ην άξζξν 145 ηνπ Τ.Κ.
3. Τπάιιεινο, πνπ έρεη επηιεγεί θαη ηνπνζεηεζεί πξντζηάκελνο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Τ.Κ., δελ επηηξέπεηαη λα ππνβάιεη αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ
επηινγή ηνπ ζε ζέζε επζχλεο ίδηνπ ή θαηψηεξνπ επηπέδνπ, εθφζνλ δελ έρεη
δηαλχζεη ηα δχν ηξίηα (2/3) ηεο πξνβιεπφκελεο ζεηείαο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ζηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε
επζχλεο.
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4. Γελ έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο γηα επηινγή ζηελ
πξνθεξπζζφκελε ζέζε ππάιιεινο πνπ έρεη απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.10 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.3528/2007, φπσο ηζρχεη σο
πξντζηακέλνπ, πξηλ απφ ηελ πάξνδν δχν (2) εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο απαιιαγήο ηνπ.
5. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο νη Πξντζηάκελνη Γεληθήο
Γηεχζπλζεο πνπ ππεξεηνχλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
λ.4111/2013, φπσο ηζρχεη.
V. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΧΝ
1. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο αξρίδεη ηελ Σξίηε, 15
Φεβξνπαξίνπ 2022 θαη ιήγεη ηελ Σξίηε, 1 Μαξηίνπ 2022.
2. Σν εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο θξίλεηαη απφ ηε ζρεηηθή
πξσηνθφιιεζε απηήο ή απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ, εθφζνλ απηή
απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο.
VI. ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ
1. Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ,
φπνπ αλήθεη νξγαληθά ν ππάιιεινο. Σελ αίηεζε ππνβάιιεη ν ππνςήθηνο είηε
απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν, εθφζνλ ε
εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή,
είηε ηαρπδξνκηθψο επί απνδείμεη. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ
ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ
θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο, κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ, επηζπλάπηεηαη
ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ.
2. Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ
ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο. ε
πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο ησλ φζσλ ππεχζπλα δειψλεη ν ππνςήθηνο ζηελ αίηεζε
ππνςεθηφηεηαο θαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε φζα ηεξνχληαη ζην πξνζσπηθφ
κεηξψν ηνπ ππαιιήινπ θαη ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο, ιακβάλνληαη ππφςε φζα
βεβαηψλεη ε νηθεία Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη θαιέζεη ηνλ
ππνςήθην γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ επηπιένλ εθείλσλ ζηνηρείσλ πνπ ππεχζπλα
δειψλεη φηη θαηέρεη. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία βεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο
ππνςεθηφηεηαο θαη ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηηο νηθείεο
Γηεπζχλζεηο Πξνζσπηθνχ γίλεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ.
3. Μεηά ην πέξαο ηεο πξνεγνχκελεο απνθιεηζηηθήο δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο ηεο
παξ. 2, νη Γηεπζχλζεηο Πξνζσπηθνχ θνηλνπνηνχλ ακειιεηί ζε θάζε ππνςήθην ηε
βεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο θαη ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπ
ζεκεηψκαηνο. Οη ππνςήθηνη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ηπρφλ έλζηαζε επί
ησλ βεβαηψζεσλ. Οη ελ ιφγσ ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο
Πξνζσπηθνχ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ.
4. Μεηά ην πέξαο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ παξ. 2 θαη 3, νη νηθείεο Γηεπζχλζεηο
Πξνζσπηθνχ απνζηέιινπλ ακειιεηί ζηε Γξακκαηεία ηνπ 2νπ Δηδηθνχ πκβνπιίνπ
Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (Βαζ. νθίαο 15, 10674 Αζήλα) ηηο αηηήζεηο
ππνςεθηφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα, ηηο
βεβαηψζεηο ζηνηρείσλ ησλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ Πξνζσπηθνχ, ηηο ηπρφλ
ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο θαη ηα αληίγξαθα ησλ
επηθαινχκελσλ ζηνηρείσλ ζηε βεβαίσζε θαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ησλ
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ππνςεθίσλ πνπ ηεξνχληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπο κεηξψν κε θνηλνπνίεζε ηνπ
δηαβηβαζηηθνχ απηνχ εγγξάθνπ ζηελ Σ1 Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο
Οξγάλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (Αθαδεκίαο 1, Σ.Κ. 10671 Αζήλα) ή
ζηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ dst1@mfa.gr).
5. Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα
κε ηα ζπλεκκέλα ζηελ παξνχζα ππνδείγκαηα (Παξαξηήκαηα Α΄ θαη Β΄). Ζ
βεβαίσζε ζηνηρείσλ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ζηελ
αξ.πξση.ΓΗΓΑΓ/Φ.35.54/2611/9356/25.6.2020
(ΑΓΑ:
ΦΘΓΚ46ΜΣΛ6-7ΓΓ)
εγθχθιην.
VII. ΣΑΓΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
1. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 2ν ΔΗ..Δ.Π., ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 84-86 ηνπ Τ.Κ., φπσο ηζρχεη.
2. Σν 2ν ΔΗ..Δ.Π. εμεηάδεη θαη΄ αξράο ην παξαδεθηφ ησλ αηηήζεσλ ησλ
ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 84-86 ηνπ Τ.Κ. θαη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ
λ.4270/2014,
ηνπ
λ.
4781/2021
θαζψο
θαη
ηελ
αξ.
ΓΗΓΑΓ/Φ.35.40/2022/νηθ.23459/25-9-2014 (Β’ 2595) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
«Καζορηζκός αποδεθηώλ βαζηθώλ ηίηιωλ ζποσδώλ θαη πρόζζεηωλ προζόληωλ γηα
ηελ πιήρωζε ηωλ ορηδόληηωλ ζέζεωλ εσζύλες επηπέδοσ Γεληθής Δηεύζσλζες κε
οηθολοκηθές ή θαη οηθολοκηθές αρκοδηόηεηες», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2
ηνπ άξζξνπ έθηνπ ηνπ λ.4464/2017 (Α΄ 46).
Οη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ θαη ηεο πξνθήξπμεο
απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία κε απφθαζε ηνπ 2νπ ΔΗ..Δ.Π., ε
νπνία θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο. Οη
ππφινηπνη ππνςήθηνη κνξηνδνηνχληαη απφ ην 2ν ΔΗ..Δ.Π., ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 85 ηνπ Τ.Κ., φπσο ηζρχεη, ζηηο εμήο νκάδεο θξηηεξίσλ:
 νκάδα θξηηεξίσλ α΄: ηππηθά, εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαη πξνζφληα
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,
 νκάδα θξηηεξίσλ β΄: εξγαζηαθή εκπεηξία θαη άζθεζε θαζεθφλησλ επζχλεο.
χκθσλα κε ηελ πεξ. (γ) ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Τ.Κ., φπσο ηζρχεη, θαηά ηελ
πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ε αμηνιφγεζε, σο πξνυπφζεζε επηινγήο βάζεη ηνπ
άξζξνπ 84 θαη σο κνξηνδνηνχκελν θξηηήξην βάζεη ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Τ.Κ. δελ
ιακβάλεηαη ππφςε.
3. ηε ζπλέρεηα, ην 2ν ΔΗ..Δ.Π. θαηαξηίδεη, κε βάζε ηελ σο άλσ κνξηνδφηεζε γηα
ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, πίλαθα θαηάηαμεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο.
Ο πίλαθαο απηφο, θαζψο θαη ν πίλαθαο απνθιεηφκελσλ αλαξηψληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π. Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ 2νπ
ΔΗ..Δ.Π. ελζηάζεηο, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Α..Δ.Π. εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π. Δλζηάζεηο πνπ
ππνβάιινληαη κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο απηήο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
4. Οη επηά (7) πξψηνη ππνςήθηνη ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο θαινχληαη ζηε δηαδηθαζία
ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο
θαιείηαη θάζε ππνςήθηνο ρσξηζηά. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο δνκεκέλεο
ζπλέληεπμεο, ην 2ν ΔΗ..Δ.Π. ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνχζα
εηδηθφ πεξίγξακκα ζέζεο εξγαζίαο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
πξνθήξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄).
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5. Γηα ηελ ηειηθή κνξηνδφηεζε, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνξίσλ θάζε νκάδαο
θξηηεξίσλ, κε εμαίξεζε ηελ νκάδα θξηηεξίσλ γ΄, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ εμήο
ζπληειεζηή:
 33% γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ α΄: ηππηθά, εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαη
πξνζφληα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,
 33% γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ β΄: εξγαζηαθή εκπεηξία θαη άζθεζε
θαζεθφλησλ επζχλεο,
 34% γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ δ΄: δνκεκέλε ζπλέληεπμε.
6. Αθνινχζσο, ην 2ν ΔΗ..Δ.Π. θαηαξηίδεη πίλαθα θαηάηαμεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά
βαζκνινγίαο γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε. Σν φλνκα ηνπ επηθξαηέζηεξνπ
ππνςεθίνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π.
7. Όπνηνο/α επηιεγεί απφ ην 2ν ΔΗ..Δ.Π. ηνπνζεηείηαη, κε απφθαζε ηνπ
Τπεξεζηαθνχ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 1 ηεο ππ΄ αξηζκ. Π23ΓΓΓ-13739/26.03.2021 απφθαζεο «Καζνξηζκφο
αξκνδηνηήησλ Τπεξεζηαθνχ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη
κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ» (Β’ 1234), ε νπνία εθδίδεηαη ην αξγφηεξν
κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο επηινγήο ηνπ, σο
Πξντζηάκελνο/ε ηεο Σ- Β΄ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
(Γ.Γ.Ο.Τ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, γηα ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ. Αλ ππάιιεινο
άιινπ Τπνπξγείνπ επηιεγεί σο Πξντζηάκελνο, κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ απνζπάηαη
απηνδηθαίσο ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ.
VIII. ΥΡΟΝΟ ΤΝΓΡΟΜΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΧΝ-ΚΧΛΤΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ
1. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα επηινγήο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο.
2. Σα θσιχκαηα ππνςεθηφηεηαο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην
ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, θαζψο θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο ηνπ ππαιιήινπ.
Οη Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ην
2ν ΔΗ..Δ.Π. θαζψο θαη ην αξκφδην γηα ηελ ηνπνζέηεζε φξγαλν νπνηεδήπνηε
αλαθχςεη θψιπκα ππνςεθηφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ.
IX. TΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΡΟΟΝΣΧΝ – ΔΜΠΔΗΡΗΑ
1. Όια ηα πξνζφληα γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ππνςεθίνπο πξέπεη λα
απνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 50/2001, φπσο ηζρχεη. Δηδηθά,
γηα ηελ απφδεημε ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα νξηδφκελα
ζην Παξάξηεκα Γισζζνκάζεηαο, ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Α..Δ.Π.
2. Χο εκπεηξία γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε επζχλεο, λνείηαη ε εκπεηξία πνπ έρεη
απνθηεζεί κεηά ην δηνξηζκφ/πξφζιεςε ηνπ ππαιιήινπ ζην Γεκφζην θαη κεηά ηε
ιήςε ηνπ απνδεθηνχ, θαηά πεξίπησζε, βαζηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ
ηίηινπ
ζπνπδψλ,
φπσο
νξίδεηαη
ζην
άξζξν
5
ηεο
αξ.
ΓΗΓΑΓ/Φ.35.40/2022/νηθ.23459/25-9-2014 (Β΄ 2595) Κ.Τ.Α., φπσο ηζρχεη. Γηα ηελ
απφδεημε ηεο εκπεηξίαο, σο πξφζζεηνπ πξνζφληνο, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επηθαινχκελεο
εκπεηξίαο θαη ην είδνο ησλ θαζεθφλησλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο νηθείεο
νξγαληθέο δηαηάμεηο ή άιιεο δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ επηθαινχκελε εκπεηξία.
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X. ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
1. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη ακειιεηί ζην Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ κε
επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
2. Μεηά ηελ αλάξηεζή ηεο, δεκνζηεχεηαη ακειιεηί ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ηνπ Α..Δ.Π.
3. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε ηνηρνθνιιάηαη ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ (Αθαδεκίαο 1, 10671 Αζήλα), κε ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ.
4. Ζ Σ1 Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ γλσζηνπνηεί θαη δεκνζηνπνηεί κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ηελ
πξνθήξπμε ζηνπο ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζην Τπνπξγείν ή ππεξεηνχλ
ζε απηφ, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη ππάιιεινη.
5. Σα Τπνπξγεία απνδέθηεο ηεο παξνχζαο, γλσζηνπνηνχλ, κε θάζε πξφζθνξν
ηξφπν, ηελ πξνθήξπμε ζηνπο ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζε απηά,
αλεμαξηήησο, αλ ππεξεηνχλ ζε απηά ή ππεξεηνχλ ζε άιιν θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα
ιάβνπλ γλψζε νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο.
O ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ

ΝΗΚΟΛΑΟ - ΓΔΧΡΓΗΟ . ΓΔΝΓΗΑ

ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΒΟΡΗΓΖ

πλεκκέλα:
1. Παξάξηεκα Α΄- Τπφδεηγκα αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο
2. Παξάξηεκα Β΄- Τπφδεηγκα βηνγξαθηθφ ζεκεηψκαηνο
3.Παξάξηεκα Γ΄- Πεξίγξακκα Θέζεο Δξγαζίαο (Π.Θ.Δ.) ηεο πξνθεξπζζφκελεο
νξηδφληηαο ζέζεο επζχλεο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Πίλαθαο Απνδεθηώλ:
1. Όια ηα Τπνπξγεία
α) Γξαθεία Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ
β) Γξαθεία Γεληθψλ Γξακκαηέσλ
γ) Γξαθεία Τπεξεζηαθψλ Γξακκαηέσλ
δ) Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ
2. Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο
α) Γξαθεία Γεληθψλ/Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ
β) Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ
3. Αλεμάξηεηεο Αξρέο
Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ
4. Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) gd_prosl@asep.gr,
g.kabbadas@asep.gr
5. 2ν Δηδηθφ πκβνχιην Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (ΔΗ..Δ.Π.) eisep2@ypes.gov.gr
(Βαζ. νθίαο 15, 106 74 Αζήλα)
6. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
α) Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ hrm@ypes.gov.gr
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β) web.support@ypes.gr γηα ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε
δηαδξνκή «Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γεκνζίνπ Σνκέα – Πξνζσπηθφ-Πξνθεξχμεηο
Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ».
7. Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο gdfas@government.gov.gr
8. Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο info@nsk.gr
Κνηλνπνίεζε:
-Α.Γ.Δ.Γ.Τ., Φχιια 2 θαη Φηιειιήλσλ, 105 57 Αζήλα
-Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
Γ/λζε Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Γηαδηθαζηψλ
Δπηινγήο θαη Πεηζαξρηθψλ ζεκάησλ (grammateia@ypes.gov.gr)
Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
- Γηπισκαηηθφ Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
- Γηπισκαηηθφ Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
- Γηπισκαηηθά Γξαθεία θ. θ. Τθππνπξγψλ
- Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
- θ. Γεληθφ Γξακκαηέα Γ.Ο.. & Δμσζηξέθεηαο
- θ. Γεληθφ Γξακκαηέα Απφδεκνπ Διιεληζκνχ & Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο
- Σ-Α΄ Γεληθή Γηεχζπλζε
- Σ-Β΄ Γεληθή Γηεχζπλζε
- Σ4, Σ5 , Σ7 Γηεπζχλζεηο
- Σερληθή Τπεξεζία
- Τπεξεζία Δλεκέξσζεο
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ
ΣΗ Σ-Β΄ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ (Γ.Γ.Ο.Τ.)
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ
ΚΑΣ΄ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΣΧΝ ΑΡΘ.84-86 ΣΟΤ Τ.Κ. (Ν.3528/2007)
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ/ΑΓΑ…………………

Αρ. Πρωτ…………….

ΠΡΟ: (Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν αλήθεη νξγαληθά ν ππνςήθηνο)
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ :
(θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα ζπληξέρνπλ όια ηα επηθαινύκελα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη ηνπ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο)

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
Α.1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ:

ΔΠΩΝΤΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΖΣΡΟ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ:
ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ:
ΑΓΣ:
ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΔΡΓΑΗΑ:
ΚΗΝΖΣΟ:
ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1 (εξγαζίαο)
ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 2 (ππεξεζίαο ζηελ νπνία ππεξεηώ)
ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 3 (θαηνηθίαο)
Δ-MAIL: 1. (εξγαζίαο)
Δ-MAIL: 1. (πξνζσπηθό)
Α.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ:

ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ:
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ/ΔΚΠΑΗΓ.ΒΑΘΜΗΓΑ:
ΚΛΑΓΟ/ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:
ΒΑΘΜΟ:
ΦΟΡΔΑ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΘΔΖ:
ΦΟΡΔΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΤΠΖΡΔΣΩ:

ΠΛΔΟΝΑΕΩΝ ΥΡΟΝΟ ΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Α.3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΑΡΜΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ:( ζηελ νπνία αλήθεη
νξγαληθά ν ππάιιεινο)

ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ:
ΣΖΛΔΦΩΝΟ:
Δ-MAIL:
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Α.4. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: (σσμπληρώστε με Υ όσες από τις παρακΪτω
επιλογΫς ιστύοσν στην περέπτωσά σας)
Αλήθσ νξγαληθά ζε Τπνπξγείν θαη ππάγνκαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα
(λ. 3528/2007)
Αλήθσ νξγαληθά ζηνλ θνξέα πνπ πξνθεξύζζεη ηηο ζέζεηο θαη αλήθσ ζε θιάδν, νη ππάιιεινη ηνπ
νπνίνπ πξνβιέπεηαη από ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο όηη κπνξνύλ λα πξνΐζηαληαη ζηελ
πξνθεξπζζόκελε ζέζε
Καηέρσ ην βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ, ν νπνίνο απνηειεί ην ηππηθό πξνζόλ ηνπ θιάδνπ, νη
ππάιιεινη ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη από ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο λα πξνΐζηαληαη ζηε ζέζε
πνπ πξνθεξύζζεηαη.
Δίκαη απόθνηηνο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) θαη
κπνξώ λα ζπκκεηέρσ σο ππνςήθηνο γηα ηελ πιήξσζε ηεο πξνθεξπζζόκελεο νξηδόληηαο ζέζεο
επζύλεο αλεμαξηήησο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ πνπ θαηέρσ θαη θαηέρσ ηα πξόζζεηα πξνζόληα πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ πξνθεξπζζόκελε νξηδόληηα ζέζε επζύλεο
Α.5. ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: (σσμπληρώστε με Υ όσες από τις παρακΪτω
επιλογΫς ιστύοσν στην περέπτωσά σας)
Δίκαη ππάιιεινο θαηεγνξίαο /εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ΠΔ
Έρσ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεύζπλζεο γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο
Έρσ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γηεύζπλζεο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ έηε
Καηέρσ ην βαζκό Α' κε πιενλάδνληα ρξόλν ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) έηε ζηνλ βαζκό απηό θαη είκαη
θάηνρνο αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνύο δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη έρσ αζθήζεη θαζήθνληα
πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο γηα ηξία (3) έηε ηνπιάρηζηνλ
Καηέρσ ην βαζκό Α' κε πιενλάδνληα ρξόλν ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) έηε ζηνλ βαζκό απηό θαη είκαη
απόθνηηνο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) θαη έρσ
αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο γηα ηξία (3) έηε ηνπιάρηζηνλ
Καηέρσ ην βαζκό Α' κε πιενλάδνληα ρξόλν ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) έηε ζηνλ βαζκό απηό θαη είκαη
θάηνρνο αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνύο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη έρσ αζθήζεη θαζήθνληα
πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο γηα ηξία (3) έηε ηνπιάρηζηνλ
Καηέρσ ηνλ βαζκό Α' κε πιενλάδνληα ρξόλν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε ζηνλ βαζκό απηό θαη
έρσ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ νπνίσλ δύν (2) έηε
ζε Γηεύζπλζε

ΑΔΑ: 65ΧΛΕ-ΔΟΧ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄

Α.6. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: (σσμπληρώστε με Υ όσες από τις παρακΪτω επιλογΫς
ιστύοσν στην περέπτωσά σας)
Καηέρσ έλαλ από ηνπο απνδεθηνύο ηίηινπο ζπνπδώλ γηα ηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε
Καηέρσ νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο θαη
αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό ηίηιν ζπνπδώλ λνκηθήο, νηθνλνκηθήο ή δηνηθεηηθήο
θαηεύζπλζεο
Έρσ ηξηεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ
πξνθήξπμε
Έρσ δηεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ
πξνθήξπμε
Γηαζέησ πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιώζζαο
Α.7. ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: (σσμπληρώστε με Υ όσες από τις παρακΪτω επιλογΫς ιστύοσν
στην περέπτωσά σας)
Γελ απνρσξώ απηνδηθαίσο από ηελ ππεξεζία εληόο ελόο (1) έηνπο από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ
Γελ δηαλύσ δνθηκαζηηθή ππεξεζία, δελ ηειώ ζε δηαζεζηκόηεηα ή αξγία, δελ έρσ θαηαδηθαζηεί
ηειεζηδίθσο γηα ηα αλαθεξόκελα ζηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τ.Κ. (λ. 3528/2007) αδηθήκαηα,
δελ κνπ έρεη επηβιεζεί ηειεζίδηθα νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή αλώηεξε ηνπ πξνζηίκνπ
απνδνρώλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθό παξάπησκα κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο
πνηλήο θαηά ην άξζξν 145 ηνπ Τ.Κ
Έρσ επηιεγεί θαη ηνπνζεηεζεί πξντζηάκελνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τ.Κ. ζε ζέζε επζύλεο ίδηνπ
επηπέδνπ θαη έρσ δηαλύζεη ηα δύν ηξίηα (2/3) ηεο πξνβιεπόκελεο ζεηείαο κνπ θαηά ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ζηελ πξνθεξπζζόκελε ζέζε
επζύλεο
Έρσ απαιιαγεί από ηα θαζήθνληά κνπ σο πξντζηακέλνπ βάζεη ηεο παξ.10 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ
λ.3528/2007, όπσο ηζρύεη θαη έρνπλ παξέιζεη δύν (2) έηε από ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο
απαιιαγήο κνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ζηελ
πξνθεξπζζόκελε ζέζε επζύλεο
Γελ ππεξεηώ σο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεύζπλζεο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ λ.4111/2013, όπσο ηζρύεη.
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 λ. 1599/1986). Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο
θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ λ. 1599/1986, δειώλσ όηη όια ηα
ζηνηρεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο, γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο
ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1599/1986.
Ο/Ζ αηηώλ/-νύζα
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Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ
Β.1. ΣΤΠΙΚΑ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ:

Σίηλορ πηςσίος

Δκπαιδεςηικψ ίδπςμα

Έηορ κηήζηρ

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ:

Σίηλορ πηςσίος

Δκπαιδεςηικψ ίδπςμα

Έηορ κηήζηρ

Δκπαιδεςηικψ ίδπςμα

Έηορ κηήζηρ

Δκπαιδεςηικψ ίδπςμα

Έηορ κηήζηρ

Δκπαιδεςηικψ ίδπςμα

Έηορ κηήζηρ

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΣΙΣΛΟΙ ΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ:

Σίηλορ πηςσίος

1ο ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ:

Σίηλορ Γιδακηοπικοω Γιπλϊμαηορ

2ο ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ:

Σίηλορ Γιδακηοπικοω Γιπλϊμαηορ

1ο; ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΔΣΗΙΑ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ:

Σίηλορ Μεηαπηςσιακοω

Δκπαιδεςηικψ ίδπςμα

Έηορ κηήζηρ

2ο; ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΔΣΗΙΑ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ:

Σίηλορ Μεηαπηςσιακοω

Δκπαιδεςηικψ ίδπςμα

Έηορ κηήζηρ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤ ΔΝΩΜΑΣΩΝΔΣΑΙ ΣΟΝ ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ:

Σίηλορ ζποςδϊν/ΦΔΚ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΙ
ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΑΡ.46 ηος ν.4485/2017

Δκπαιδεςηικψ ίδπςμα

Έηορ κηήζηρ

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΣΙΣΛΟΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ/ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ:

Γιδακηοπικψ Γίπλυμα/Μεηαπηςσιακψρ Σίηλορ

Δκπαιδεςηικψ ίδπςμα

Έηορ κηήζηρ

ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ Δ..Γ.Γ.Α.:

Σμήμα Δξειδίκεςζηρ ( αν ςπάπσει)

Δκπαιδεςηική ειπά

Έηορ αποθοίηηζηρ

ΑΔΑ: 65ΧΛΕ-ΔΟΧ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΓΝΩΗ ΞΔΝΗ ΓΛΩΑ:

Ξένη γλϊζζα

Δπίπεδο

Σίηλορ πιζηοποιηηικοω
/Φοπέαρ έκδοζηρ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ (ηηρ ηελεςηαίαρ δεκαεηίαρ, ψπυρ οπίζεηαι ζηιρ διαηάξειρ ηηρ ςποπεπ. αζ΄ηηρ
πεπ.α΄ ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 85 ηος Τπαλληλικοω Κϊδικα):

Φοπέαρ
Δπιμψπθυζηρ

Ππψγπαμμα
Δπιμψπθυζηρ

Ημέπερ/Ώπερ
Δπιμψπθυζηρ

Κυδικψρ
Πιζηοποίηζηρ

Ημεπομηνίερ
παπακολοωθηζηρ
(απψ…..έυρ)
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Β.2. ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΔΤΘΤΝΗ
(έυρ και ηην ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ςποτηθιοηήηυν)
Β.2.1 Ππαγμαηική πποχπηπεζία ζηο δημψζιο ηομέα εκηψρ αςηήρ πος έσει διανςθεί ζε θέζειρ εςθωνηρ

ΦΟΡΔΑ/ΘΔΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΑΠΟΦΑΗ

ΑΠΟ

ΔΩ

ΜΗΝΔ

ύνολο:
Β.2.2. Δν ηοιρ ππάγμαζι άζκηζη καθηκψνηυν εςθωνηρ ζε θέζη πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ:

ΦΟΡΔΑ/ΘΔΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΑΠΟΦΑΗ

ΑΠΟ

ΔΩ

ΜΗΝΔ

ύνολο:
Β.2.3 Δν ηοιρ ππάγμαζι άζκηζη καθηκψνηυν εςθωνηρ ζε θέζη πποφζηαμένος επιπέδος Γιεωθςνζηρ ή Τποδιεωθςνζηρ

ΦΟΡΔΑ/ΘΔΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΑΠΟΦΑΗ

ΑΠΟ

ΔΩ

ΜΗΝΔ

ύνολο:
Β.2.4. Δν ηοιρ ππάγμαζι άζκηζη καθηκψνηυν εςθωνηρ ζε θέζη πποφζηαμένος επιπέδος Γενικήρ Γιεωθςνζηρ

ΦΟΡΔΑ/ΘΔΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΑΠΟΦΑΗ

ΑΠΟ

ΔΩ

ΜΗΝΔ

ύνολο:
Β.3. ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ

Γιάπκεια
απαζσψληζηρ
(απψ…έυρ)

Φοπέαρ απαζσψληζηρ

Θέζη/Ιδιψηηηα

Καθήκονηα-απμοδιψηηηερ πος
αζκήθηκαν
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Β.4. ΥΡΟΝΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΔΙ Ω ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ
(με ηιρ διαηάξειρ ηος απ.98 παπ.6 ηος Τ.Κ., όπυρ ιζσύει και ηος Π.Γ. 69/2016)

Γιάπκεια
απαζσψληζηρ
(απψ…έυρ)

Μήνερ

Φοπέαρ απαζσψληζηρ

Θέζη/Ιδιψηηηα

Απψθαζη αναγνϊπιζηρ

Ανηικείμενο επγαζιϊν

Έηορ ζςμμεηοσήρ

Β.5. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Β.5.1. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ιδιψηηηα

Φοπέαρ

Β.5.2. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ

Δίδορ ζςγγπαθικοω έπγος

Σίηλορ ζςγγπαθικοω έπγος

Γημοζίεςζη ζε:

Έηορ δημοζίεςζηρ
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Β.5.3. ΔΙΗΓΗΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ Δ ΗΜΔΡΙΓΔ, ΤΝΔΓΡΙΑ ΚΛΠ

Δίδορ δπαζηηπιψηηηαρ (π.σ.
ανακοίνυζη, ειζήγηζη)

Φοπέαρ
διοπγάνυζηρ

Θέμα ειζήγηζηρ/ανακοίνυζηρ

Έηορ δημοζίεςζηρ

Φοπέαρ

Θέμα

Έηορ

Β.5.4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ

Δίδορ διδακηικήρ εμπειπίαρ

Β.5.5. ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΑΝ ΣΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΙ ΠΔΡΑΝ ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ

Φοπέαρ επιμψπθυζηρ

Ππψγπαμμα επιμψπθυζηρ

Ημέπερ
επιμψπθυζηρ

Έηορ επιμψπθυζηρ

ΑΔΑ: 65ΧΛΕ-ΔΟΧ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄

Β.5.6. ΓΝΩΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ:

Δίδορ γνϊζηρ
(π.σ. επεξεπγαζία κειμένος)

Σπψπορ κηήζηρ ηηρ γνϊζηρ σειπιζμοω Η/Τ

Β.5.7. ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

-------------------------------------Τπογπαθή
-------------------------------------------------(Ονομαηεπϊνςμο ςποτηθίος)
-------------------------------------Ημεπομηνία
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟΤ Σ-Β΄ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ( Γ.Γ.Ο.Τ.) ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ
ΕΚΔΟΗ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ:

ΑΠΡΙΛΙΟ 2021

Κωδικόσ κζςθσ:

Σομζασ Πολιτικισ

Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ρροϊςτάμενοσ ΣΤ-Βϋ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (ΓΔΟΥ)

Οργανιςμόσ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ / ΥΡΗΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ)
Ακαδθμίασ 1 , Τ.Κ. 106 71 Ακινα

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ
Ο ςυντονιςμόσ, θ κακοδιγθςθ και θ εποπτεία όλων των Διευκφνςεων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν, επί κεμάτων οικονομικισ λειτουργίασ με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ
διαχείριςθσ, τθσ εποπτείασ των διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτον προχπολογιςμό και τθν ορκι λογιςτικι
αποτφπωςθ των δραςτθριοτιτων του Υπουργείου Εξωτερικϊν και των εποπτευόμενων από αυτό φορζων.
Γενικό Προφίλ
Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ
Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο

Σφποσ 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

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ
Αναφζρεται ςε:

Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ



Υπθρεςιακό Γενικό Γραμματζα Υπουργείου Εξωτερικϊν




Ρροϊςτάμενοσ ΣΤ4 Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διοίκθςθσ
Ρροϊςτάμενοσ ΣΤ5 Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και Λειτουργικϊν
Δαπανϊν
Ρροϊςτάμενοσ ΣΤ7 Διεφκυνςθσ Ρροχπολογιςμοφ
Ρροϊςτάμενοσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ





υνεργάηεται με:

Γραφεία Υπουργοφ/Αναπλθρωτι Υπουργοφ/Υφυπουργϊν/
Υπθρεςιακοφ Γενικοφ Γραμματζα/ Γενικοφ Γραμματζα Δ.Ο.Σ &
Εξωςτρζφειασ & Γενικοφ Γραμματζα Απόδθμου Ελλθνιςμοφ και
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Δθμόςιασ Διπλωματίασ.
Ρροϊςταμζνουσ λοιπϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου και των
εποπτευόμενων φορζων του
Ρροϊςταμζνουσ υπθρεςιϊν φορζων του δθμοςίου για κζματα
αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ

Κφρια κακικοντα
 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Υπουργείου Εξωτερικϊν και των εποπτευόμενων από
αυτό φορζων .
 Εποπτεφει τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτον προχπολογιςμό και τθν ορκι λογιςτικι αποτφπωςθ των
δραςτθριοτιτων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορζων του, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ
οδθγίεσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ.
 Διατυπϊνει αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ για κάκε ςχζδιο νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ
απόφαςθσ, πολιτικισ, προγράμματοσ ι πρόταςθσ αναφορικά με τθ δθμοςιονομικι επίπτωςθ ςτο ςκζλοσ των
δαπανϊν του προχπολογιςμοφ ι του Μ.Ρ.Δ.Σ. του οικείου φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ ι ςτα μθ φορολογικά
ζςοδα του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, κακϊσ και ςτον προχπολογιςμό ι το Μ.Ρ.Δ.Σ. των εποπτευόμενων
φορζων αυτοφ.
 Μεριμνά για τθ διαβίβαςθ ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ αξιόπιςτων δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων του
Υπουργείου του, κακϊσ και των εποπτευόμενων από αυτό φορζων.
 Μεριμνά για τθ ςφςταςθ και τθν εφαρμογι εςωτερικϊν δικλείδων ςτθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ του
Υπουργείου, αναφορικά τόςο με τισ δαπάνεσ, όςο και με τα ζςοδα.
 Συντονίηει τθν προετοιμαςία του Μ.Ρ.Δ.Σ. και του ετιςιου προχπολογιςμοφ του Υπουργείου του και των
εποπτευόμενων από αυτό φορζων, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ.
 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.
 Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία και παρακολουκεί τθν επίτευξι τθσ βάςει των κεςπιςμζνων δεικτϊν
απόδοςθσ.
 Ειςθγείται για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων αρμοδιότθτάσ του με
τθν υποβολι προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.
 Εκπροςωπεί τθν Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.
 Αξιολογεί τουσ προϊςταμζνουσ των υφιςτάμενων οργανικϊν μονάδων ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό
πλαίςιο αξιολόγθςθσ των υπαλλιλων του Υπουργείου Εξωτερικϊν.
 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ Γενικι
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. Λαμβάνει ανατροφοδότθςθ για τθν εξζλιξι
τουσ.
 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν.
 Διαχειρίηεται και αξιοποιεί το προςωπικό, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι κεςπιςμζνοι ςτόχοι.
 Εξαςφαλίηει τθν ςυνεργαςία των υπθρεςιϊν αρμοδιότθτάσ του ωσ προσ τθ διαχείριςθ καταςτάςεων
κρίςεωσ .




Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία
Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται
Συνεργάηεται με τουσ Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων του Υπουργείου κακϊσ και των λοιπϊν
Υπουργείων για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ
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αποτελεςματικι άςκθςθ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςε κζματα δθμοςιονομικοφ χαρακτιρα.
 Εκπροςωπεί το Υπουργείο ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ και κεςμοφσ για κζματα που
άπτονται των αρμοδιοτιτων του.

Συπικά Προςόντα
π.δ. 50/2001 (Αϋ 39), όπωσ ιςχφει
&
αρ. 2 κυα
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25.09.2014
(Βϋ2595),όπωσ ιςχφει

Απαιτοφμενα Προςόντα
 Στθ ΣΤ-ΒϋΓενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
(Γ.Δ.Ο.Υ.) προΐςτανται υπάλλθλοι των Υπουργείων
κατθγορίασ Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ όλων των
κλάδων/ειδικοτιτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι ενόσ εκ των
κατωτζρω διπλωμάτων ι πτυχίων:



Γνϊςεισ
Επικυμθτά προςόντα



Ρτυχίο Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ειδικότερα:
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, 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.
Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ
γλϊςςασ.
Γνϊςθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και δεικτϊν
μζτρθςθσ, Κϊδικα Δθμοςίων Υπαλλιλων, Κϊδικα
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, Κανονιςμό Επικοινωνίασ
Δθμοςίων Υπθρεςιϊν
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Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ



Επικυμθτι εμπειρία ςε κζματα διαχείριςθσ ανκρωπίνου
δυναμικοφ.




Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου.
Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων
Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθ
Θζςθ αυξθμζνθσ ευκφνθσ (άρκρο 26 του ν.4270/14)




Εμπειρία ( Απαιτοφμενο τυπικό προςόν)

Τριετισ, και αν δεν υπάρχουν υποψιφιοι, διετισ τουλάχιςτον
εμπειρία ςε κζματα οικονομικοφ αντικειμζνου και ιδίωσ ςτα
κάτωκι κζματα:
-οικονομικισ διαχείριςθσ ι διαχειριςτικοφ ελζγχου
- 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.

αρ. 24 παρ. 6 του ν.4270/2014 (Αϋ143),
όπωσ ιςχφει
αρ. 3 και 5 κυα ΔΙΔΑΔ/ Φ.35.40/2022/
οικ.23459/25.09.2014 (Βϋ2595)

Δεξιότθτεσ










Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά
Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ
Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα
Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ
Είναι αποτελεςματικόσ
Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ
Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων,
κινδφνων- αλλαγϊν
Διακζτει διαπραγματευτικι ικανότθτα
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Διάρκεια κθτείασ

Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ
πριν τθν ανάλθψθ τθσ κζςθσ

3 ζτθ

Πχι

Τπογραφι Τπθρεςιακοφ Γενικοφ Γραμματζα

Άλλεσ Πλθροφορίεσ

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ

