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ΡΟΣ:

Όπωσ ο πίνακασ αποδεκτϊν

Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (41ΕΣ/2018) για τθν πλιρωςθ κζςθσ
Τομεακοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων
των άρκρων 6 και 7 του Ν.4369/2016 (Α’33), όπωσ ιςχφει
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ:
α) των άρκρων 6, 7 και 11 του ν.4369/2016 «Εκνικό Μθτρϊο Επιτελικϊν τελεχϊν
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, βακμολογικι διάρκρωςθ κζςεων, ςυςτιματα αξιολόγθςθσ,
προαγωγϊν και επιλογισ προϊςταμζνων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεςματικότθτα
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 33), όπωσ ιςχφουν.
β) των άρκρων 20 ζωσ 23 του ν.4440/2016 «Ενιαίο φςτθμα Κινθτικότθτασ ςτθ Δθμόςια
Διοίκθςθ και τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, υποχρεϊςεισ των προςϊπων που διορίηονται ςτισ
κζςεισ των άρκρων 6 και 8 του N. 4369/2016, αςυμβίβαςτα και πρόλθψθ των περιπτϊςεων
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 224), όπωσ ιςχφουν.
γ) του ν.3528/2007 «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν
Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπωσ ιςχφουν.
δ) του π.δ.81/2017 «Κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων των Διοικθτικϊν και Αναπλθρωτϊν
Διοικθτικϊν Γραμματζων Τπουργείων και των Σομεακϊν και Ειδικϊν Σομεακϊν
Γραμματζων και του τρόπου άςκθςθσ αυτϊν» (Α’ 113).
ε) του π.δ.63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίθςθ τθσ Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα
Κυβερνθτικά Όργανα», όπωσ ιςχφουν.
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από FOTEINI
PAPADIMITRIOU
Ημερομηνία:
2018.01.18
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ςτ) του π.δ.50/2001 (Α’ 39) «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του
δθμοςίου τομζα», όπωσ ιςχφουν.
η) του π.δ.73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» ( Αϋ 116).
θ) του π.δ.142/2017 « Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ 181).
2.Tθν με αρικ.ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717/24.11.2017 Τπουργικι Απόφαςθ «φςταςθ Ειδικοφ
υμβουλίου Επιλογισ Διοικιςεων (Ε..Ε.Δ.), κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων και Οριςμόσ Μελϊν
του Αϋ Σμιματοσ» (Βϋ4125) (ΑΔΑ: 6ΙΙΧ465ΧΘΨ-Μ8Ω).
3.Tο ειδικό περίγραμμα κζςθσ εργαςίασ τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ, το οποίο προςαρτάται
ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.
4.Tθν ανάγκθ εφρυκμθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων του Τπουργείου Οικονομικϊν.

Αποφαςίηουμε:
Απευκφνουμε πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του
Τομεακοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του
Υπουργείου Οικονομικϊν.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΣ ΡΛΗΩΣΗ ΘΕΣΗΣ
Σα κακικοντα τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ ςυνίςτανται ςτθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ του
Τπουργείου Οικονομικϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του
π.δ.81/2017 και ειδικότερα αποτυπϊνονται ςτο προςαρτθμζνο ςτθν παροφςα Περίγραμμα
Θζςθσ Εργαςίασ (Π.Θ.Ε.).
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τθν προσ πλιρωςθ κζςθ, δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ ζχουν τα μζλθ
του Μθτρϊου του άρκρου 1 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), κακϊσ και υποψιφιοι που δεν
υπθρετοφν ςτο δθμόςιο τομζα ι υπθρετοφν ςτο δθμόςιο τομζα με ςχζςθ άλλθ από τθ
ςχζςθ τακτικοφ μόνιμου υπαλλιλου ι υπαλλιλου με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
αορίςτου χρόνου (ΙΔΑΧ).

IΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ – ΣΥΓΚΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ
1. Δεν δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ:

2

ΑΔΑ: 6ΒΤΠΗ-19Δ



Όςοι καταδικάςκθκαν για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι,
υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία
δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ
κακικοντοσ, κακ` υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε
ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ
τθσ γενετιςιασ ηωισ.
 Οι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι
για πλθμμζλθμα των ανωτζρω περιπτϊςεων, ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει
παραγραφεί.
 Όςοι, λόγω καταδίκθσ, ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο
χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι.
 Όςοι τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό
επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ
καταςτάςεισ.
 Εκείνοι ςτουσ οποίουσ ζχει επιβλθκεί τελεςιδίκωσ οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι
ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του ν.
3528/2007.
 Ωσ προσ τισ ιδιότθτεσ που είναι αςυμβίβαςτεσ με τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ
προσ πλιρωςθ κζςθσ, κακϊσ και για τα ηθτιματα ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων,
ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 20 επ. του ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ υποψθφίων που δεν υπθρετοφν ςτο δθμόςιο τομζα ι
υπθρετοφν ςτο δθμόςιο τομζα με ςχζςθ άλλθ από τθ ςχζςθ τακτικοφ μόνιμου
υπαλλιλου ι υπαλλιλου με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου
(Ι.Δ.Α.Χ.), ιςχφουν τα προςόντα και κωλφματα διοριςμοφ που αναφζρονται ςτα άρκρα
4 ζωσ και 10 του Κεφαλαίου Α’ του Μζρουσ Α’ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων
Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, Α’ 26), όπωσ
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.

ΙV. ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ ΕΡΙΘΥΜΗΤΩΝ ΡΟΣΟΝΤΩΝ:
Σα απαιτοφμενα για τθν απόδειξθ των αναφερομζνων ςτο βιογραφικό των υποψιφιων
προςόντων δικαιολογθτικά υποβάλλονται κατά τον οριηόμενο ςτθν παράγραφο 2 του
κεφαλαίου VII. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ τρόπο.
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ γλωςςομάκειασ λαμβάνονται υπόψθ τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα
Γλωςςομάκειασ, που είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ΑΕΠ.
Β. Σρόποσ απόδειξθσ Εργαςιακισ Εμπειρίασ
Η επικυμθτι εργαςιακι εμπειρία:


Άςκθςθ κακθκόντων ςε κζςθ ευκφνθσ κατθγορίασ ειδικϊν κζςεων 1 ου βακμοφ για
ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ςτο Δθμόςιο ι ςε εποπτευόμενουσ φορείσ του Δθμοςίου
(ΝΠΔΔ ι ΝΠΙΔ) (ΚΩΔ.004)
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ι


Δεκαετισ (10ετισ) ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, ςυναφισ με τα κακικοντα τθσ
κζςθσ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο ςυνθμμζνο Π.Θ.Ε., εκ των οποίων τα δφο (2)
να αφοροφν ςε άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ (ΚΩΔ.031)
ι



Πενταετισ (5ετισ) άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα,
ςυναφισ με τα κακικοντα τθσ κζςθσ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο ςυνθμμζνο
Π.Θ.Ε. (ΚΩΔ.003)

κακϊσ και τυχόν πρόςκετθ εμπειρία, αποδεικνφονται ωσ κατωτζρω:
1. Για τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτο Μθτρϊο του άρκρου 1 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) απαιτείται
θ προςκόμιςθ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ι αντίςτοιχθσ βεβαίωςθσ
υπθρεςιακισ κατάςταςθσ από τθν υπθρεςία τουσ, βάςει των ςτοιχείων του προςωπικοφ
μθτρϊου του υπαλλιλου.
2. Για τουσ υποψιφιουσ που δεν ανικουν ςτο δθμόςιο τομζα, ι υπθρετοφν ςτο δθμόςιο
τομζα με ςχζςθ άλλθ από τθ ςχζςθ τακτικοφ μόνιμου υπαλλιλου ι υπαλλιλου με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (ΙΔΑΧ) τα δικαιολογθτικά τα οποία
απαιτοφνται κατά περίπτωςθ, για τθν απόδειξθ του είδουσ και τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ
εμπειρίασ, είναι τα εξισ:
Πταν θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτθν θμεδαπι:
(i) Για τουσ μιςκωτοφσ:



Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να προκφπτει θ χρονικι
διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ
Βεβαίωςθ του οικείου εργοδότθ, από τθν οποία να προκφπτει επακριβϊσ, θ χρονικι
διάρκεια και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του

(ii) Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ:



Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται θ χρονικι
διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ
Mία τουλάχιςτον ςχετικι ςφμβαςθ ι δελτία παροχισ υπθρεςιϊν, που να
καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ χρονικι διάρκεια και το είδοσ τθσ εμπειρίασ.

Πταν θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι:
Για εμπειρία θ οποία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, επιπλζον των λοιπϊν
δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται από τισ ανωτζρω, κατά περίπτωςθ, περιπτϊςεισ, ο
υποψιφιοσ προςκομίηει:
(i)

Όταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων
για ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι υποχρεωτικι:
4
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Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται θ
χρονικι διάρκεια και το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου και
 Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ, είτε πρόκειται για αμιγϊσ
κρατικι ι αμιγϊσ ιδιωτικι ι μικτι αςφάλιςθ, για τθ χρονικι διάρκεια τθσ
απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου.
(ii)
Όταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων
για ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι μθ
υποχρεωτικι:
 Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται θ
χρονικι διάρκεια και το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου.
 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ ςτο οποίο απαςχολικθκε ότι θ
αςφάλιςθ για το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι τθ ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ δεν
είναι υποχρεωτικι, κατά τθ νομοκεςία του κράτουσ τοφτου.
(iii) Όταν ο χρόνοσ εμπειρίασ ζχει διανυκεί ςε υπθρεςίεσ δθμόςιου χαρακτιρα τθσ
αλλοδαπισ μπορεί να αποδεικνφεται και με βεβαίωςθ του αντίςτοιχου δθμόςιου
φορζα.
(iv) τισ περιπτϊςεισ εργαηομζνων ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για τθν
αναγνϊριςθ τυχόν προχπθρεςίασ εφαρμόηονται τα ιςχφοντα περί δικαιϊματοσ
άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςτο κράτοσ - μζλοσ που παραςχζκθκε θ εργαςία. Για τθν
αξιολόγθςθ αυτισ απαιτείται θ προςκόμιςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ από το αρμόδιο
κατά νόμο όργανο του κράτουσ - μζλουσ προζλευςθσ.
3. Για τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτο Μθτρϊο του άρκρου 1 του ν. 4369/2016 (Α’ 33)
επαγγελματικι εμπειρία εκτόσ δθμοςίου τομζα, θ οποία τυχόν δεν ζχει αναγνωριςκεί ωσ
προχπθρεςία δυνάμει των διατάξεων του π.δ.69/2016 (Α’ 127), μπορεί να αποδειχκεί με τα
παραπάνω αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.

V. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ αρχίηει τθν Τετάρτθ 24 Ιανουαρίου
2018 και ϊρα 08:00 π.μ. και λιγει τθν Δευτζρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ϊρα 14:00 μ.μ..

VΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο Α..Ε.Π. αποκλειςτικά μζςω του
διαδικτυακοφ του τόπου (www.asep.gr). Με τθν αίτθςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά και
αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμζνου οι υποψιφιοι να αξιολογθκοφν
πλθρζςτερα κατά τθ διαδικαςία επιλογισ από το Ε..Ε.Δ. Οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ ι
υποβολι των θλεκτρονικϊν αιτιςεων ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΑΕΠ
(www.asep.gr) ςτθ διαδρομι: «Βοικεια-> Εγχειρίδια Χριςθσ».
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VII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ
1.Η επιλογι των υποψθφίων πραγματοποιείται από το Ειδικό υμβοφλιο Επιλογισ
Διοικιςεων (Ε..Ε.Δ.) του άρκρου 10 του ν. 4369/2016.
2.Σο Ε..Ε.Δ. κρίνει το παραδεκτό των αιτιςεων και ςτθ ςυνζχεια αξιολογεί τα προςόντα
των υποψθφίων βάςει των δθλωκζντων ςτα βιογραφικά τουσ ςθμειϊματα. Εν ςυνεχεία
καλεί τουσ επικρατζςτερουσ να υποβάλλουν τα απαιτοφμενα για τθν απόδειξθ των
αναφερομζνων ςτο βιογραφικό τουσ ςθμείωμα προςόντων δικαιολογθτικά, και ςυνεκτιμά
τθν εν γζνει προςωπικότθτα των υποψθφίων, κατόπιν διενζργειασ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ,
ςτθν οποία καλοφνται υποχρεωτικά, εφόςον υπάρχουν, τουλάχιςτον δζκα (10) υποψιφιοι,
εκ των οποίων τουλάχιςτον ζξι (6) πρζπει να είναι υποψιφιοι, μζλθ του Μθτρϊου.
3. τθ ςυνζχεια, το Ε..Ε.Δ. υποβάλλει ςτον Τπουργό Οικονομικϊν ειςιγθςθ με τουσ τρεισ
(3) επικρατζςτερουσ υποψθφίουσ, μζχρι ζνασ (1) εκ των οποίων δφναται να επιλζγεται
μεταξφ των υποψθφίων που δεν υπθρετοφν ςτο δθμόςιο τομζα.
4.Ο διοριςμόσ του Σομεακοφ Γραμματζα ςτθ Γενικι Γραμματεία Πλθροφοριακϊν
υςτθμάτων ολοκλθρϊνεται με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, ο
οποίοσ επιλζγει υποχρεωτικά ζναν από τουσ τρεισ (3) επικρατζςτερουσ υποψθφίουσ για τθν
προσ πλιρωςθ κζςθ. Η απόφαςθ διοριςμοφ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ.
5. Ενςτάςεισ υποβάλλονται ενϊπιον του Α..Ε.Π. μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθ
δθμοςίευςθ του διοριςμοφ και εξετάηονται μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υποβολι
τουσ.
Θζματα Υπθρεςιακισ Κατάςταςθσ
Ο Σομεακόσ Γραμματζασ διορίηεται ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν με κθτεία τεςςάρων (4)
ετϊν, ζχοντασ δικαίωμα ανανζωςθσ για μία φορά. ε κάκε περίπτωςθ, θ ςυνολικι κθτεία
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτϊ (8) ζτθ.
Ο Σομεακόσ Γραμματζασ καταλαμβάνει κζςθ προςωπικοφ τθσ κατθγορίασ Ειδικϊν Θζςεων
με βακμό 1Ο . Η απαςχόλθςι του είναι αποκλειςτικι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του.
Μετά τθ λιξθ ι τθν παφςθ τθσ κθτείασ του, ο υπάλλθλοσ επανζρχεται ςτο φορζα που
υπθρετοφςε, εφόςον πρόκειται για δθμόςιο υπάλλθλο.

VIIΙ. 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. Σα κωλφματα υποψθφιότθτασ δεν πρζπει να ςυντρζχουν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ
διαδικαςίασ επιλογισ, κακϊσ και κατά το χρόνο διοριςμοφ του Σομεακοφ Γραμματζα.
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ΙX. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ
1. Η παροφςα προκιρυξθ αναρτάται αμελλθτί ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ.
2. Μετά τθν ανάρτθςι τθσ, δθμοςιεφεται αμελλθτί ςτο δικτυακό τόπο του Τπουργείου
Οικονομικϊν, κακϊσ και ςτο δικτυακό τόπο του Α..Ε.Π.
3. Η παροφςα προκιρυξθ τοιχοκολλείται ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν, με ςχετικό
αποδεικτικό.
4. Η Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ &Οργάνωςθσ του Τπουργείου
Οικονομικϊν γνωςτοποιεί, με κάκε πρόςφορο τρόπο, τθν προκιρυξθ ςτουσ υπαλλιλουσ
που ανικουν οργανικά ι υπθρετοφν ςτον φορζα, κακϊσ επίςθσ και ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτουσ
φορείσ που εποπτεφονται από αυτό, προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ οι υπάλλθλοι.
5. Οι αποδζκτεσ τθσ παροφςασ, γνωςτοποιοφν, με κάκε πρόςφορο τρόπο, τθν προκιρυξθ
ςτουσ υπαλλιλουσ που ανικουν οργανικά ι υπθρετοφν ςτο φορζα, κακϊσ και ςτα Ν.Π.Δ.Δ.
και ςτουσ φορείσ που εποπτεφονται από αυτό, προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ οι
υπάλλθλοι.

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου
Γραμματείας και Αρχείου

υνθμμζνα:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Ειδικό Περίγραμμα κζςθσ εργαςίασ του Σομεακοφ Γραμματζα ςτθ Γενικι
Γραμματεία Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων του Τπουργείου Οικονομικϊν.
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ
1. Πλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν, Yφυπουργϊν
β) Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ
2. Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ
α) Γραφεία Γενικϊν/Ειδικϊν Γραμματζων
β) Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ
3. Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.) gd_prosl@asep.gr
4. Ειδικό Συμβοφλιο Επιλογισ Διοικιςεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), Ρουλίου 6, Ακινα, Τ.Κ. 11523
Κοινοποίθςθ:
Α.Δ.Ε.Δ.Τ., Ψφλλα 2 και Φιλελλινων, 105 57 Ακινα.
Εςωτερικι Διανομι:
- Γραφείο κ. Τπουργοφ Οικονομικϊν
- Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν
- Γραφείο κασΤφυπουργοφ Οικονομικϊν
- Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματζων Τπουργείου Οικονομικϊν και Ε.Γ. ΔΟΕ
- Γραφεία κ.κ. Προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Τπουργείου Οικονομικϊν
- Όλεσ τισ Διευκφνςεισ και Αυτοτελι Σμιματα του Τπουργείου Οικονομικϊν
- a.karvounis@gsis.gr, upload_minfin@gsis.gr (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του
Τπουργείου Οικονομικϊν)
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ΡΑΑΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΑΜΜΑΤΕΑ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΕΙΔΙΚΟ ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΑΜΜΑΤΕΑ
ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΖΚΔΟΣΗ:
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗΣ:

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2018

Κωδικόσ κζςθσ:

Τομζασ Ρολιτικισ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Τίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ

Οργανιςμόσ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τόποσ Εργαςίασ (Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ)
Χανδρι 1 &Θες/κθσ, τ.κ. 183 46 Μοςχάτο

ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σφντομθ Ρεριγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ
Επικεφαλισ τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, αρμόδιοσ
για τθν υλοποίθςθ και τθ διοικθτικι εφαρμογι τθσ πολιτικισ των υπθρεςιϊν των οποίων προΐςταται, όπωσ
αυτι κακορίηεται από τθν Κυβζρνθςθ και τα όργανά τθσ.

Γενικό Ρροφίλ
Μιςκολογικζσ Ρροβλζψεισ
Τπαγωγι ςτο μιςκολόγιο
Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο
Επιπλζον αμοιβζσ

Tφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ
Κατθγορία Ειδικϊν Θζςεων

Βακμόσ
1οσ
2οσ

Σχζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ
Θζςεισ εργαςίασ με τισ οποίεσ
Αναφζρονται ςτθ κζςθ
ςυνεργάηεται:
εργαςίασ:
 Διοικθτικοί Γραμματείσ,
 Προϊςτάμενοσ Γενικισ
Αναπλθρωτζσ Διοικθτικοί Γραμματείσ,
Διεφκυνςθσ Τποδομϊν,
Σομεακοί Γραμματείσ και Ειδικοί
Πλθροφορικισ και
Σομεακοί Γραμματείσ των άλλων
Επικοινωνιϊν
υπουργείων
 Προϊςτάμενοσ Γενικισ
 Προϊςτάμενοι Γενικϊν Διευκφνςεων
Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ
του Τπουργείου Οικονομικϊν και
και Παραγωγικισ
λοιπϊν Τπουργείων
Λειτουργίασ
Πλθροφοριακϊν
 Εποπτευόμενοι φορείσ
υςτθμάτων
 Ευρωπαϊκοί και Διεκνείσ οργανιςμοί
 Προϊςτάμενοσ
και κεςμοί για κζματα που άπτονται
Αυτοτελοφσ Σμιματοσ
των αρμοδιοτιτων του
τρατθγικισ,
 Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ

Αναφζρεται ςε:
 Τπουργό Οικονομικϊν
 Κυβερνθτικά όργανα
ςυναρμόδια κατά τθν
υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ
του Τπουργείου
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Σχζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ
Θζςεισ εργαςίασ με τισ οποίεσ
Αναφζρονται ςτθ κζςθ
ςυνεργάηεται:
εργαςίασ:
Δθμοςίων Εςόδων
Προγραμματιςμοφ και
Διαχείριςθσ Ζργων
 Ειδικό Σομεακό Γραμματζα
Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ
 Προϊςτάμενοσ
Αυτοτελοφσ Σμιματοσ
 Ειδικζσ Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ
Αςφάλειασ
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων
(Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου
Σομζα», ΕΠΑΝΕΚ, κ.λπ.)
 Ευρωπαϊκι Επιτροπι

Αναφζρεται ςε:

Κακικοντα
Κφριεσ αρμοδιότθτεσ του Σομεακοφ Γραμματζα, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Π.Δ. 81/2017, είναι ιδίωσ οι
εξισ:
1.

Η επικουρία του Τπουργοφ ι και του Τφυπουργοφ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, κατά τθ
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ των δθμόςιων πολιτικϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν
υςτθμάτων και προςδιοριςμοφ των ςτρατθγικϊν τθσ ςτόχων.
2. Ο ςυντονιςμόσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων,
προσ τθν κατεφκυνςθ εξυπθρζτθςθσ των ςτρατθγικϊν τθσ ςτόχων και υλοποίθςθσ των
ςχεδιαηόμενων πολιτικϊν του.
3. Η διαςφάλιςθ ςυντονιςμοφ των υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων,
κατά τθ διαχείριςθ κρίςεων.
4. Η εκτζλεςθ και εφαρμογι των πολιτικϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων,
όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθν Κυβζρνθςθ και τα όργανά τθσ.
5. Η κακοδιγθςθ των προϊςταμζνων των υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν
υςτθμάτων, κατά τθ διαδικαςία περαιτζρω εξειδίκευςθσ των ςτρατθγικϊν ςτόχων που ζχουν
τεκεί από τον Τπουργό Οικονομικϊν και θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ αυτϊν.
6. Η παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και επίτευξθσ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων.
7. Η ευκφνθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν
υςτθμάτων .
8. Η προςυπογραφι όλων των εγγράφων που υπογράφονται από τον Τπουργό Οικονομικϊν ι τον
Τφυπουργό, κατά το μζροσ αρμοδιότθτάσ του, εφόςον προζρχονται από τισ υπαγόμενεσ ςε αυτόν
υπθρεςίεσ.
9. Η κατάρτιςθ ετιςιασ ζκκεςθσ προσ τον Τπουργό Οικονομικϊν ι και τον Τφυπουργό, κατά το μζροσ
τθσ αρμοδιότθτάσ του, για τθν πορεία υλοποίθςθσ των πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων.
10. Η αξιολόγθςθ του προςωπικοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, ςφμφωνα
με το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο.
11. Οι αρμοδιότθτεσ που μεταβιβάηονται ςε αυτόν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 54 του Κϊδικα
Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα (π.δ. 63/2005).
12. Κάκε άλλθ εκ του νόμου απονεμόμενθ ςτουσ Σομεακοφσ Γραμματείσ αρμοδιότθτα.
Ρρόςκετα κακικοντα
13. Η κατάρτιςθ τρατθγικοφ χεδίου για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ κι
Επικοινωνιϊν ςτισ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομικϊν και γενικότερα τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ.
14. Ο ςυντονιςμόσ εφαρμογισ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των
Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ κι Επικοινωνιϊν ςτισ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομικϊν και τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
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15. Η παροχι εμπεριςτατωμζνων ειςθγιςεων ςτθν πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Οικονομικϊν και
θ διαμόρφωςθ εναλλακτικϊν επιλογϊν βάςει τθσ ανάλυςθσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ
περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του Τπουργείου.
16. Η παροχι εμπεριςτατωμζνων ειςθγιςεων ςτθν πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Οικονομικϊν για
πολιτικζσ ςτο πλαίςιο ςυνεχοφσ βελτίωςθσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, βαςιςμζνθ ςε
τεχνολογικά πρότυπα κακϊσ και τισ υποδομζσ και τα δίκτυα τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων με γνϊμονα τθν αςφάλεια, τθ διαλειτουργικότθτά τουσ και τθ
βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων του Τπουργείου Οικονομικϊν και των
άλλων φορζων που φιλοξενοφνται ςτισ υποδομζσ του Τπουργείου Οικονομικϊν.
17. Η παροχι εμπεριςτατωμζνων ειςθγιςεων ςτθν πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Οικονομικϊν για
πολιτικζσ μεταρρφκμιςθσ με ςτόχο τθ δθμιουργία μιασ ευζλικτθσ και αποδοτικισ Δθμόςιασ
Τπθρεςίασ, ςτθν υπθρεςία του πολίτθ.
18. Η εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ωσ προσ τθ
διαχείριςθ καταςτάςεων κρίςεωσ.
19. Η υπογραφι πρωτοκόλλων ςυνεργαςίασ μεταξφ φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τθν
φιλοξενία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τουσ και τθν υποςτιριξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ
τουσ.

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και Συνεργαςία
 Εκπροςωπεί τθ Γενικι Γραμματεία Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Μεταρρφκμιςθ του Δθμοςίου Σομζα».
 Εκπροςωπεί το Τπουργείο και τισ υπαγόμενεσ ςε αυτόν υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομικϊν, ςε
οργανιςμοφσ τθσ θμεδαπισ, ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ και κεςμοφσ, για κζματα που
άπτονται των αρμοδιοτιτων του.
 υνεργάηεται με τουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων, των οποίων προΐςταται.
 υνεργάηεται με το Διοικθτικό Γραμματζα, τουσ Σομεακοφσ Γραμματείσ, τον Ειδικό Σομεακό
Γραμματζα του Τπουργείου Οικονομικϊν για να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι άςκθςθ τθσ
κυβερνθτικισ πολιτικισ, ιδίωσ ςε κζματα μείωςθσ γραφειοκρατικϊν δυςλειτουργιϊν και
επικάλυψθσ αρμοδιοτιτων, βελτίωςθσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ του Τπουργείου
Οικονομικϊν, αυτοματοποίθςθσ και απλοποίθςθσ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν του Τπουργείου
Οικονομικϊν, κ.λπ.
 υνεργάηεται με τουσ Διοικθτικοφσ, Αναπλθρωτζσ Διοικθτικοφσ, Σομεακοφσ και Ειδικοφσ
Σομεακοφσ Γραμματείσ άλλων Τπουργείων, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αποτελεςματικι
άςκθςθ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ, ιδίωσ ςε κζματα βελτίωςθσ τθσ θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, βελτίωςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, εφαρμογισ απαιτοφμενων μζτρων αςφάλειασ, προςταςίασ
υποδομϊν, λογιςμικϊν και δεδομζνων για τθν αποφυγι κακόβουλων επικζςεων κ.λπ.
 υνεργάηεται με τουσ Επικεφαλισ των Φορζων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και των Ανεξάρτθτων
Αρχϊν (ΑΑΔΕ, ΕΓΔΙΧ, κ.λπ.), των οποίων τα πλθροφοριακά ςυςτιματα φιλοξενοφνται ςτισ
κεντρικζσ υποδομζσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων για τθ βζλτιςτθ
απόκριςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τουσ.
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Τυπικά προςόντα

Εργαςιακι εμπειρία
Θα ςυνεκτιμθκεί θ κάλυψθ
περιςςότερων του ενόσ
προςόντων

ΕΡΙΘΥΜΗΤΑ ΡΟΣΟΝΤΑ
Οποιοδιποτε πτυχίο/δίπλωμα ΑΕΙ ι ΣΕΙ και αναγνωριςμζνο
Μεταπτυχιακό τίτλο ι Διδακτορικό δίπλωμα τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο
τθσ αλλοδαπισ, ιδίωσ ςε κζματα τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν ι διοικθτικϊν ι οικονομικϊν επιςτθμϊν.

Η επικυμθτι εργαςιακι εμπειρία:


Άςκθςθ κακθκόντων ςε κζςθ ευκφνθσ κατθγορίασ ειδικϊν
κζςεων 1 ου βακμοφ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ ςτο Δθμόςιο
ι ςε εποπτευόμενουσ φορείσ του Δθμοςίου, (ΝΠΔΔ ι ΝΠΙΔ)
(ΚΩΔ.004)
ι



Δεκαετισ (10ετισ) ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, ςυναφισ με τα
κακικοντα τθσ κζςθσ όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο
ςυνθμμζνο Π.Θ.Ε., εκ των οποίων τα δφο (2) να αφοροφν ςε
άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ (ΚΩΔ.031)
ι



Επιπρόςκετεσ Ειδικζσ Γνϊςεισ Δραςτθριότθτεσ

Πενταετισ (5ετισ) άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ ςτο δθμόςιο ι
ιδιωτικό τομζα, ςυναφισ με τα κακικοντα τθσ κζςθσ όπωσ αυτά
προςδιορίηονται ςτο ςυνθμμζνο Π.Θ.Ε. κακϊσ και τυχόν
πρόςκετθ εμπειρία (ΚΩΔ.003)

 Γνϊςθ ςε κζματα διοικθτικοφ δικαίου - διοικθτικισ επιςτιμθσ
 Γνϊςθ Κϊδικα Δθμοςίων Τπαλλιλων, Κϊδικα Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ, Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Δθμοςίου Λογιςτικοφ και
Δθμοςίων υμβάςεων
 Γνϊςθ διοίκθςθσ δθμοςίων οργανιςμϊν και διοικθτικοφ
ςυντονιςμοφ, ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και δεικτϊν
μζτρθςθσ
 Γνϊςθ του εκνικοφ και ενωςιακοφ κεςμικοφ πλαιςίου, κακϊσ και
βζλτιςτων πρακτικϊν για κζματα τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν
 Γνϊςθ ςε κζματα διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και
μεκοδολογιϊν αξιολόγθςθσ προςωπικοφ
 Γνϊςθ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ και αξιολόγθςθσ δθμοςίων
υπθρεςιϊν
 Γνϊςθ Διαχείριςθσ Ζργων και Προγραμμάτων
 Γνϊςθ αναςχεδιαςμοφ και πιςτοποίθςθσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν.
 Γνϊςθ του πολιτικοφ, διεκνοφσ και εκνικοφ κοινωνικοοικονομικοφ
πλαιςίου των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν κεςμϊν.
 Πολφ Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ
 υμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα, ςυμμετοχζσ ςε ςυνζδρια,
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Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ
εργαςίασ











Δεξιότθτεσ




ειςθγιςεισ, διδακτικι εμπειρία, ςυγγραφικό ζργο
Μετακινιςεισ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ και ςυναντιςεισ με
εκπροςϊπουσ άλλων χωρϊν, ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν
ομάδων εργαςίασ.
Θζςθ αυξθμζνθσ ευκφνθσ
Να διακζτει θγετικι φυςιογνωμία
Να είναι οργανωτικόσ
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

Διάρκεια κθτείασ
4 ζτθ, με δικαίωμα ανανζωςθσ
για μία
ακόμθ φορά.
Μζγιςτο κθτείασ: 8 ζτθ

Υπογραφι
Τομεακοφ Γραμματζα

Υποχρεωτικι επιμόρφωςθ
πριν τθν ανάλθψθ τθσ
κζςθσ
Ναι
(άρκρο 9 παρ. 1
του ν. 4369/2016)

Άλλεσ Ρλθροφορίεσ

Υπογραφι Υπουργοφ
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