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Ρροσ:
Ππωσ ο Ρίνακασ Αποδεκτϊν

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

ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ:
α) των άρκρων 84-86 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμόςιων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν
Υπαλλιλων (Υπαλλθλικόσ Κϊδικασ, ν.3528/2007), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ
διατάξεισ του άρκρου 29 του ν. 4369/2016 (Αϋ 33) και τροποποιικθκαν με τισ
διατάξεισ του άρκρου δεφτερου και τρίτου του ν. 4464/2017 (Αϋ 46),
β) των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρκρου 30 του ν. 4369/2016 (Αϋ 33),
γ) τθσ παρ. 6 α του άρκρου 24 του ν. 4270/2014 (Αϋ 143), όπωσ τροποποιικθκε με
τθν παρ. 1 του άρκρου ζκτου του ν. 4464/2017 (Αϋ 46),
δ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 30 του ν. 4301/2014 (Aϋ 223),
ε) των παρ. 4 και 5 του άρκρου 24Α του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπωσ τροποποιικθκε
με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 36 του ν. 4489/2017 (Α’ 140),
2. α) του π.δ. 113/2017 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ»
(Αϋ 161) και του π.δ. 82/2017 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ,
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ»(Αϋ 117),
β) το ειδικό περίγραμμα κζςθσ εργαςίασ τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ, το οποίο
προςαρτάται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ,
3. α) του Ρ.Δ. 125/2016 (Αϋ 210) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και
Υφυπουργϊν», β) του Ρ.Δ. 123/2016 «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του
Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ,
αναςφςταςθ του Υπουργείου Τουριςμοφ, ςφςταςθ Υπουργείου Μεταναςτευτικισ
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Ρολιτικισ και Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ,
μετονομαςία Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ,
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων»
(Αϋ 208) και γ) του Ρ.Δ. 50/2001 «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ
φορζων του Δθμοςίου Τομζα» (Α’ 39), όπωσ ιςχφει,
Τθν αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) κοινι υπουργικι
απόφαςθ «Διεξαγωγι δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ κατά τθν επιλογι προϊςταμζνων»,
Τθν αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/24657/23.9.2016 (ΑΔΑ: 94Χ6465ΦΘΕ-1ΝΑ) υπουργικι απόφαςθ
«Οριςμόσ Μελϊν Ειδικοφ Συμβουλίου Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (ΕΙ.Σ.Ε.Ρ.) του
άρκρου 86 του ν. 3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ ιςχφει», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει,
Το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2282/οικ.6749/24-02-2017 ζγγραφο του Υπουργείου
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ προσ τα Υπουργεία, ςχετικά με τθ γνωςτοποίθςθ των
οριηόντιων κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ,
Τθν ανάγκθ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ και πλιρωςθσ τθσ
προκθρυςςόμενθσ κζςθσ ευκφνθσ.

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε:

Ι. ΡΟΚΗΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
Ρροκθρφςςουμε κζςθ ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ ωσ ακολοφκωσ:
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ,
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ

ΘΔΗ ΔΤΘΤΝΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ (Ρ.Δ. 82/2017, Αϋ

117)

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΡΟΚΗΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
Τα κακικοντα του προϊςταμζνου τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ ευκφνθσ είναι τα ακόλουκα:
1. Η ευκυγράμμιςθ του ςτρατθγικοφ ςκοποφ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ με τθν αποςτολι
του Υπουργείου.
2. Ο ςυντονιςμόσ και θ ανάκεςθ εργαςιϊν ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οργανικϊν
μονάδων που υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των
επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων.
3. Η παροχι εμπεριςτατωμζνων ειςθγιςεων ςτθν πολιτικι θγεςία, μετά από ανάλυςθ
δεδομζνων και αξιολόγθςθ κινδφνων, κακϊσ και θ διαμόρφωςθ εναλλακτικϊν
επιλογϊν, βάςει τθσ ανάλυςθσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ
λειτουργίασ του φορζα.
4. Η διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Γενικϊν Διευκφνςεων
του φορζα και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
5. Η ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθ διαχείριςθ κρίςεων.
6. Η ζγκριςθ των Ρεριγραμμάτων Θζςεων Εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν
μονάδων.
7. Η ειςιγθςθ τθσ ετιςιασ ςτοχοκεςίασ και θ παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξισ τθσ,
βάςει των κεςπιςμζνων δεικτϊν απόδοςθσ, κακϊσ και θ μζριμνα για τθ ςυνεχι
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βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων με τθν υποβολι
προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.
Η αξιολόγθςθ του προςωπικοφ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Η εκπροςϊπθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, όπου απαιτείται, κακϊσ επίςθσ και τθσ
χϊρασ ςτα αρμόδια όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των διεκνϊν φορζων ςε
κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ.
Η ςυνεργαςία με διεκνείσ και Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ για τα κζματα τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων και οι ειςθγιςεισ για τισ κζςεισ τθσ
χϊρασ μασ ςε αυτά.
Η μζριμνα για τθν ανάπτυξθ ςφγχρονων και αποτελεςματικϊν ζργων και δικτυακϊν
υποδομϊν, όπωσ και θ αντίςτοιχθ ενίςχυςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και
ανάπτυξθσ καινοτόμων υπθρεςιϊν, εφαρμογϊν και εξοπλιςμοφ ςτον τομζα των
Τ.Ρ.Ε.
Η μζριμνα για τθν χάραξθ και ανάπτυξθ πολιτικισ ενόσ ςφγχρονου,
απελευκερωμζνου και ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.
Η φροντίδα για τθ βζλτιςτθ χριςθ του φάςματοσ ραδιοςυχνοτιτων, τθν ανάπτυξθ
ςφγχρονων αςυρμάτων, κινθτϊν, δορυφορικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν
ευρυεκπομπισ.
Ο ςυντονιςμόσ των απαραίτθτων δράςεων και ενεργειϊν για τθν αξιοποίθςθ των
δορυφορικϊν επικοινωνιϊν και θ μζριμνα για τθ διαμόρφωςθ διαςτθμικισ
πολιτικισ.
Οι ειςθγιςεισ για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των οργανικϊν
μονάδων με τθν υποβολι προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ
αναςχεδιαςμοφ.
Ο ςυντονιςμόσ δράςεων για τον περιοριςμό των ςυναρμοδιοτιτων φορζων ι
οργάνων τθσ Διοίκθςθσ κατά τθν ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων.
Η κατανομι των εργαςιϊν, ο ςυντονιςμόσ και ζλεγχοσ των προϊςταμζνων των
Δ/νςεων που υπάγονται ςτθ Γεν. Δ/νςθ, κακϊσ και θ λιψθ ανατροφοδότθςθσ για
τθν εξζλιξι τουσ.
Η διαχείριςθ, ανάπτυξθ, αξιοποίθςθ και παρότρυνςθ των υφιςταμζνων, ϊςτε να
επιτυγχάνονται οι προγραμματιςμζνοι ςτόχοι και θ παροχι οδθγιϊν και
κατευκφνςεων για τθν επίτευξι τουσ.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ
1.Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ
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., κατθγορίασ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ, οι οποίοι ανικουν ςτον
κλάδο/ειδικότθτα ΡΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ι ςτον κλάδο/ειδικότθτα ΡΕ Μθχανικϊν ι
κατζχουν το βαςικό τίτλο ςπουδϊν ενόσ εκ των κλάδων αυτϊν 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
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ι
γ) να είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ
Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι
αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και να κατζχουν βακμό Αϋ με
πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζτθ ςτο βακμό αυτόν
ι
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό
αυτόν.
Για τθν εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπωσ ιςχφουν, λαμβάνεται
υπόψθ αποκλειςτικά θ εν τοισ πράγμαςι άςκθςθ κακθκόντων κζςθσ ευκφνθσ επιπζδου
Γενικισ Διεφκυνςθσ, Διεφκυνςθσ ι Τμιματοσ αντίςτοιχα που ζχει διανυκεί ςε Υπουργεία,
Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ, αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ, Ν.Ρ.Δ.Δ., Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ,
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βακμοφ και Ν.Ρ.Δ.Δ. αυτϊν, κακϊσ και ςε αυτοτελείσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.
2. Κλάδοι Ρροϊςταμζνων και Αποδεκτοί Τίτλοι Σπουδϊν
Σφμφωνα με τισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ, ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Τθλεπικοινωνιϊν και
Ταχυδρομείων προβλζπεται ότι δφναται να προΐςταται υπάλλθλοσ του κλάδου/
εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ι του κλάδου ΡΕ Μθχανικϊν. 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 ιςότιμου και αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ ι εφόςον
κατζχουν το προβλεπόμενο τυπικό προςόν του κλάδου ΡΕ Μθχανικϊν, κατ’ άρκρο 5 του
Ρ.Δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει, ιτοι πτυχίο ι δίπλωμα όλων των ειδικοτιτων των Ρολυτεχνείων
και των Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν
τθσ αλλοδαπισ.
3. Ρρόςκετεσ επικυμθτζσ γνϊςεισ
Γνϊςθ εκνικισ νομοκεςίασ και κανονιςμϊν για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ.
Γνϊςθ Κϊδικα Δθμοςίων Υπαλλιλων, Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, Κϊδικα
Επικοινωνίασ Δθμοςίων Υπθρεςιϊν.
Γνϊςθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ.
Γνϊςθ ςυςτθμάτων και κεμάτων πλθροφορικισ.
Γνϊςθ ςε κζματα διοίκθςθσ-διαχείριςθσ και αξιολόγθςθσ προςωπικοφ.
Γνϊςθ του πλαιςίου λειτουργίασ και των αρμοδιοτιτων των Διεκνϊν, Ευρωπαϊκϊν
και Εκνικϊν κεςμϊν ςε κζματα Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων.
Γνϊςθ Εκνικισ και Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ςε κζματα Τθλεπικοινωνιϊν και
Ταχυδρομείων.
Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων (β) υπολογιςτικϊν
φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
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ΙV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για επιλογι ςε κζςθ προϊςταμζνου
οποιουδιποτε επιπζδου υπάλλθλοσ που αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία
εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των
υποψθφιοτιτων.
2. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι προϊςταμζνου, οφτε να
τοποκετθκεί προϊςτάμενοσ, υπάλλθλοσ, ο οποίοσ διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι
τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία ι ζχει καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα
αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα ι του
ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου
αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ
διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ.
3. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ Ρροϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ που
υπθρετεί κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 7 του ν. 4111/2013 (Α’ 18),
όπωσ ιςχφει.
4. Οι αξιολογθτζσ των υπαλλιλων, όπωσ προςδιορίηονται ςτο άρκρο 15 του ν.
4369/2016, αν υπαιτίωσ δεν ζχουν εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςθ αξιολόγθςθσ των
υφιςταμζνων τουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24Α του ν. 4369/2016,
δεν δφνανται να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ επιλογισ και τοποκζτθςθσ
προϊςταμζνων.

V. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
1. Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ αρχίηει τθν 1.12.2017 και
λιγει τθν 15.12.2017.
2. Το εμπρόκεςμο τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ κρίνεται από τθ ςχετικι
πρωτοκόλλθςθ αυτισ ι από τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόςον αυτι
αποςτζλλεται ταχυδρομικϊσ.

VI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ κατατίκεται ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ,
όπου ανικει οργανικά ο υπάλλθλοσ. Τθν αίτθςθ υποβάλλει ο υποψιφιοσ, είτε
αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο, εφόςον θ
εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι του υποψθφίου κεωρθμζνθ από δθμόςια
αρχι, είτε ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει. Στθν περίπτωςθ αποςτολισ των
αιτιςεων ταχυδρομικϊσ, το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν
θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ, μετά τθν αποςφράγιςι
του, επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του υποψθφίου.
2. Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται από αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα,
που ςυντάςςεται με ευκφνθ του υποψθφίου και επζχει κζςθ υπεφκυνθσ
διλωςθσ, κακϊσ και από βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ
προςωπικοφ/διοικθτικοφ περί τιρθςθσ τθσ υποχρζωςθσ του αξιολογθτι για τθν
αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων του, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ ςτισ
διατάξεισ των παρ. 2 και 3 του άρκρου 24 Α του ν. 4369/2016, ενζργειεσ του α’
και β’ αξιολογθτι, εφόςον ο υποψιφιοσ ζχει τθν ιδιότθτα του αξιολογθτι
υπαλλιλων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016.
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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.
3. Μετά το πζρασ τθσ προθγοφμενθσ αποκλειςτικισ δεκαιμερθσ προκεςμίασ τθσ
παρ. 3, οι Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ κοινοποιοφν αμελλθτί ςε κάκε υποψιφιο
τθ βεβαίωςθ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ και του βιογραφικοφ
του ςθμειϊματοσ. Οι υποψιφιοι, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ, υποβάλλουν ςτθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ τυχόν
αντιρριςεισ τουσ επί των βεβαιϊςεων. Οι εν λόγω αντιρριςεισ εξετάηονται από
τισ Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5)
θμερϊν.
4. Μετά το πζρασ των διαδικαςιϊν των παρ. 2 και 3, οι οικείεσ Διευκφνςεισ
Ρροςωπικοφ αποςτζλλουν αμελλθτί ςτθ Γραμματεία του Ειδικοφ Συμβουλίου
Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (Βας. Σοφίασ 15, Τ.Κ. 10674 Ακινα) τισ αιτιςεισ
υποψθφιότθτασ των ενδιαφερομζνων, τα βιογραφικά τουσ ςθμειϊματα, τισ
βεβαιϊςεισ περί τιρθςθσ τθσ υποχρζωςθσ του αξιολογθτι για τθν αξιολόγθςθ
των υφιςταμζνων του, κακϊσ και τισ βεβαιϊςεισ ςτοιχείων των αρμόδιων
Διευκφνςεων Ρροςωπικοφ, τισ τυχόν αντιρριςεισ που υποβλικθκαν από τουσ
υποψιφιουσ και τα προςωπικά τουσ μθτρϊα, με κοινοποίθςθ του
διαβιβαςτικοφ αυτοφ εγγράφου ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του
Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ
(Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Ράντου, Τ.Κ. 10163 Καλλικζα).

VII. ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ
1. Η επιλογι των υποψθφίων πραγματοποιείται από το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ., ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 84-86 του Υ.Κ., όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ
του άρκρου 29 του ν. 4369/2016 και τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του
άρκρου δεφτερου του ν. 4464/2017 (Α’ 46), και τισ διατάξεισ των παρ. 1γ και 1δ
του άρκρου 30 του ν. 4369/2016.
2. Το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. εξετάηει κατϋ αρχάσ το παραδεκτό των αιτιςεων των υποψθφίων,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 84 του Υ.Κ., όπωσ ιςχφει. Ακολοφκωσ,
μοριοδοτεί κάκε υποψιφιο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 85 του Υ.Κ.,
όπωσ ιςχφει, και ςτο άρκρο 30 του ν. 4369/2016 ςτισ εξισ ομάδεσ κριτθρίων:
 ομάδα κριτθρίων αϋ: τυπικά, εκπαιδευτικά προςόντα και προςόντα
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ,
 ομάδα κριτθρίων βϋ: εργαςιακι εμπειρία και άςκθςθ κακθκόντων
ευκφνθσ.
Σφμφωνα με το άρκρο 30 του ν. 4369/2016, δεν εφαρμόηεται το κριτιριο τθσ
περίπτωςθσ γϋ τθσ παρ. 1 α του άρκρου 85 του Υ.Κ., μοριοδότθςθ βάςει
αξιολόγθςθσ.
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3. Στθ ςυνζχεια, το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. καταρτίηει πίνακα με πενταπλάςιο αρικμό υποψθφίων
που ςυγκζντρωςαν τθν υψθλότερθ βακμολογία κριτθρίων του άρκρου 85 του
Υ.Κ., όπωσ ιςχφει, οι οποίοι καλοφνται ςτθ διαδικαςία τθσ δομθμζνθσ
ςυνζντευξθσ. Κατά τθ διαδικαςία τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ.
λαμβάνει υπόψθ του το προςαρτθμζνο ςτθν παροφςα ειδικό περίγραμμα κζςθσ
εργαςίασ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ προκιρυξθσ.
4. Για τθν τελικι μοριοδότθςθ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μορίων κάκε ομάδασ
κριτθρίων, με εξαίρεςθ τθν ομάδα κριτθρίων γ’, πολλαπλαςιάηεται με 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.
5. Ακολοφκωσ, το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. καταρτίηει πίνακα κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά
βακμολογίασ.
6. 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.
7. Ο/θ επιλεχκείσ/ςα από το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. τοποκετείται με απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψθφιακισ
Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, θ οποία εκδίδεται το αργότερο
μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ επιλογισ, ωσ προϊςτάμενοσ/θ
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψθφιακισ
Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, για κθτεία τριϊν (3) ετϊν. Αν
υπάλλθλοσ άλλθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ. επιλεγεί ωσ προϊςτάμενοσ, με
τθν τοποκζτθςι του αποςπάται αυτοδικαίωσ ςτο Υπουργείο Ψθφιακισ
Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ.

VIII. ΧΟΝΟΣ ΣΥΝΔΟΜΗΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Οι προχποκζςεισ και τα προςόντα επιλογισ κα πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν
θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ.
2. Τα κωλφματα υποψθφιότθτασ δεν πρζπει να ςυντρζχουν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο
τθσ διαδικαςίασ επιλογισ, κακϊσ και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ του
υπαλλιλου. Οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ οφείλουν να ενθμερϊνουν
αμελλθτί το ΕΙ.Σ.Ε.Ρ. οποτεδιποτε ανακφψει κϊλυμα υποψθφιότθτασ του
υποψθφίου.

IX. TΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ ΡΟΣΟΝΤΩΝ
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.
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X. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ
1. Η παροφςα προκιρυξθ αναρτάται αμελλθτί ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ευκφνθ
του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ.
2. Μετά τθν ανάρτθςι τθσ, δθμοςιεφεται αμελλθτί ςτο διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ςτο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, κακϊσ και ςτο διαδικτυακό
τόπο του Α.Σ.Ε.Ρ.
3. Η παροφςα προκιρυξθ τοιχοκολλάται ςτο κεντρικό κατάςτθμα, όπου ςτεγάηονται οι
υπθρεςίεσ του Υπουργείου, που προκθρφςςει τισ κζςεισ, με ςχετικό αποδεικτικό.
4. Η Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ,
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ γνωςτοποιεί, με κάκε πρόςφορο τρόπο, τθν
προκιρυξθ ςτουσ υπαλλιλουσ που ανικουν οργανικά ςτο Υπουργείο, κακϊσ και
ςτα Ν.Ρ.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.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
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΡΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΟΒΑΣΙΛΗ

Συνθμμζνα:
ΡΑΑΤΗΜΑ:
Ρερίγραμμα Θζςθσ Εργαςίασ (Ρ.Θ.Ε.) τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ
Διεφκυνςθσ
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Ρίνακασ Αποδεκτϊν:
1. Πλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν, Υφυπουργϊν
β) Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ
2. Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ
α) Γραφεία Γενικϊν/Ειδικϊν Γραμματζων
β) Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ
3. Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.) gd_prosl@asep.gr
4. Ειδικό Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (ΕΙ.Σ.Ε.Ρ.)
5. Υπουργείο 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 κ. Νικολάου Ραππά
- Γραφείου Γενικοφ Γραμματζα Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων κ. Β. Μαγκλάρα
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ
ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΧΝ

ΈΚΓΟΗ:
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ:

Κσδηθόο ζΫζεο:

ΣνκΫαο Πνιηηηθάο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΓΗΜΟΙΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Σέηινο ΘΫζεο Δξγαζέαο
ΠξντζηΪκελνο ηεο Γεληθάο Γηεύζπλζεο
Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκεέσλ

Οξγαληζκόο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ
ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ

Σόπνο Δξγαζέαο (Σαρπδξνκηθά Γηεύζπλζε)
Αλαζηάζεσο 2 &Σζηγάληε
Σ.Κ. 101 91
Παπάγνο

ύληνκε Πεξηγξαθά ηεο ζΫζεο εξγαζέαο
Πξνηείλεη, ζρεδηάδεη, εθαξκόδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ παξνρή θαη βειηίσζε αμηόπηζησλ,
πνηνηηθώλ, αζθαιώλ θαη αληαγσληζηηθώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ θαη ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ εληόο ηνπ ζύγρξνλνπ ςεθηαθνύ
ειεθηξνληθνύ πεξηβάιινληνο, πξνο όθεινο ησλ πνιηηώλ θαη ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο.

Γεληθό Πξνθέι
ΜηζζνινγηθΫο ΠξνβιΫςεηο

Tύπνο εξγαζηαθάο ζρΫζεο

Τπαγσγή ζην κηζζνιόγην

Μόληκν Πξνζσπηθό

Δμαίξεζε από ην κηζζνιόγην

Πξνζσπηθό Ανξίζηνπ Υξόλνπ

Δπηπιένλ ακνηβέο ………………

Πξνζσπηθό Οξηζκέλνπ Υξόλνπ
Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο.
Αλαθέξαηε…………………………….

Βαζκόο
Α
Β
Γ
Γ
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ρΫζεηο αλαθνξΪο θαη ζπλεξγαζέαο
Φνξεέο κε ηνπο νπνένπο ζπλεξγΪδεηαη

ΑλαθΫξνληαη ζηε ζΫζε εξγαζέαο

ΑλαθΫξεηαη ζε

ΓεληθΫο Γηεπζύλζεηο ινηπώλ Τπνπξγεέσλ

ΠξντζηΪκελνο Γηεύζπλζεο
Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη
Σαρπδξνκεέσλ

Γεληθόο ΓξακκαηΫαο

ΛνηπΫο ΓεληθΫο Γηεπζύλζεηο ηνπ
Τπνπξγεένπ

ΠξντζηΪκελνο Γηεύζπλζεο
Γηαρεέξηζεο ΡαδηνθΪζκαηνο

Τπνπξγόο

Δ.Δ.Σ.Σ

ΠξντζηΪκελνο Γηεύζπλζεο
Δπξπδσληθόηεηαο θαη Γηθηύσλ
Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ

ΔΛΣΑ

ΠξντζηΪκελνο Γηεύζπλζεο
Γνξπθνξηθώλ Τπεξεζηώλ θαη
Γηαζηεκηθώλ Δθαξκνγώλ
ΠξντζηΪκελνο Απηνηεινύο
Σκάκαηνο Γηεζλώλ ρΫζεσλ
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Κύξηα Καζήθνληα
Ευκυγραμμίηει τουσ ςτρατθγικοφσ ςκοποφσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ με τθν αποςτολι του
Υπουργείου.
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 διαμορφϊνει εναλλακτικζσ επιλογζσ, 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.
Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα Θζςεων Εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων.
Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία και παρακολουκεί τθν επίτευξθ τθσ 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.
Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται, κακϊσ επίςθσ και τθ χϊρα ςτα αρμόδια
όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των διεκνϊν φορζων ςε κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ.
Συνεργάηεται με διεκνείσ και Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ για τα κζματα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων και ειςθγείται για τισ κζςεισ τθσ χϊρασ μασ ςε αυτά.
Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε ζύγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ έξγσλ θαη δηθηπαθώλ ππνδνκώλ
όπσο θαη ηελ αληίζηνηρε ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ
ππεξεζηώλ, εθαξκνγώλ θαη εμνπιηζκνύ ζηνλ ηνκέα ησλ Σ.Π.Δ.
Μεξηκλά γηα ηελ ράξαμε θαη αλάπηπμε πνιηηηθήο ελόο ζύγρξνλνπ, απειεπζεξσκέλνπ θαη
αληαγσληζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ.
Φξνληίδεη γηα ηε βέιηηζηε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ, ηελ αλάπηπμε ζύγρξνλσλ
αζπξκάησλ, θηλεηώλ, δνξπθνξηθώλ ππεξεζηώλ θαη ππεξεζηώλ επξπεθπνκπήο.
πληνλίδεη ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δνξπθνξηθώλ
επηθνηλσληώλ θαη κεξηκλά γηα ηε δηακόξθσζε δηαζηεκηθήο πνιηηηθήο.
πληνλίδεη δξάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ζπλαξκνδηνηήησλ θνξέσλ ή νξγάλσλ ηεο
Γηνίθεζεο θαηά ηελ έθδνζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ.
Καηαλέκεη ηηο εξγαζίεο, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ Γ/λζεσλ πνπ
ππάγνληαη ζηε Γελ. Γ/λζε. Λακβάλεη αλαηξνθνδόηεζε γηα ηελ εμέιημή ηνπο.
Γηαρεηξίδεηαη, αλαπηύζζεη αμηνπνηεί θαη παξνηξύλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ,ώζηε λα
επηηπγράλνληαη νη πξνγξακκαηηζκέλνη ζηόρνη θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο γηα ηελ
επίηεπμή ηνπο.
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Θεζκηθά Δθπξνζώπεζε θαη πλεξγαζέα

Εθπροζωπεί ηε Γεληθή Δηεύζσλζε Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ, όποσ απαηηείηαη.
Σσλεργάδεηαη κε ηοσς Γεληθούς Δηεσζσληές ηοσ Υποσργείοσ θαζώς θαη ηωλ ιοηπώλ
Υποσργείωλ, προθεηκέλοσ λα δηαζθαιηζηεί ε αποηειεζκαηηθή άζθεζε ηες θσβερλεηηθής
ποιηηηθής ζε ζέκαηα ηες αρκοδηόηεηάς ηοσ.
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Απαιτοφμενα Ρροςόντα
Τυπικά Ρροςόντα
αρ.41 του π..δ. 82/2017 (Α’ 117)

αρ.4 και 5 του π.δ. 50/2001 (Αϋ 39)

ΓΝΩΣΕΙΣ
Επικυμθτά προςόντα

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ

Στθ Γενικι Διεφκυνςθ Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων προΐςταται
υπάλλθλοσ του κλάδου ΡΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ι του κλάδου ΡΕ
Μθχανικϊν.
Ρτυχίο Ανωτάτθσ Εκπαίδευςθσ

Γνϊςθ εκνικισ νομοκεςίασ και κανονιςμϊν για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ.
Γνϊςθ Κϊδικα Δθμοςίων Υπαλλιλων, Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, Κϊδικα
Επικοινωνίασ Δθμοςίων Υπθρεςιϊν.
Γνϊςθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ.
Γνϊςθ ςυςτθμάτων και κεμάτων πλθροφορικισ
Γνϊςθ ςε κζματα διοίκθςθσ-διαχείριςθσ και αξιολόγθςθσ προςωπικοφ.
Γνϊςθ του πλαιςίου λειτουργίασ και των αρμοδιοτιτων των Διεκνϊν,
Ευρωπαϊκϊν και Εκνικϊν κεςμϊν ςε κζματα Τθλεπικοινωνιϊν και
Ταχυδρομείων.
Γνϊςθ Εκνικισ και Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ςε κζματα Τθλεπικοινωνιϊν και
Ταχυδρομείων.
Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ
κειμζνων (β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου
Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου.
Συχνζσ μετακινιςεισ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ και ςυναντιςεισ με εκπροςϊπουσ
άλλων χωρϊν ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν/διεκνϊν ομάδων εργαςίασ
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Εμπειρία
αρ. 29 του Ν.4369/2016 (Αϋ33)

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 Αϋβακμοφ με τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ πλεονάηοντα
ςτον βακμό αυτόν

Γεμηόηεηεο
Να δηαζέηεη εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
Να είλαη νξγαλσηηθόο
Να επηδεηθλύεη ζπλεξγαηηθό /νκαδηθό πλεύκα
Να εκςπρώλεη ηηο νκάδεο
Να επηδηώθεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ
Να είλαη αμηόπηζηνο, αληηθεηκεληθόο θαη ερέκπζνο
Να δηαζέηεη ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ – ζπγθξνύζεσλ, θηλδύλσλ- αιιαγώλ
Να δηαζέηεη ηθαλόηεηα ιήςεο απνθάζεσλ
Να δηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλόηεηεο

ΓηΪξθεηα ζεηεέαο

Τπνρξεσηηθά επηκόξθσζε πξηλ ηελ
αλΪιεςε ηεο ζΫζεο

3 έηε

Όρη

Άιιεο Πιεξνθνξέεο

Υ

Τπνγξαθά Γεληθνύ ΓξακκαηΫα

ΕΓΚΙΝΕΤΑΙ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΑΣ

Τπνγξαθά ΠξντζηακΫλνπ Γεληθάο
Γηεύζπλζεο

ΑΔΑ: Ω1ΚΠ465ΧΘ0-ΞΘΣ
ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΔΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ
ΓΔΝΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΧΝ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΦΗΦΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΜΔ Α.Π. …………….
ΠΡΟ: (Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν αλήθεη νξγαληθά ν ππνςήθηνο)

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
Α.1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ:
ΔΠΩΝΤΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ:
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ:
ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ:
ΑΓΣ:
ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΔΡΓΑΙΑ:

FAX:

ΚΙΝΗΣΟ:
ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1. (εξγαζίαο)
ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 2. (ππεξεζίαο ζηελ νπνία ππεξεηώ)
ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 3. (θαηνηθίαο)
Δ-MAIL: 1. (εξγαζίαο)
Δ-MAIL: 2. (πξνζσπηθό)

Α.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ:
ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΔΚΠΑΙΓ. ΒΑΘΜΙΓΑ:
ΚΛΑΓΟ/ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ:
ΒΑΘΜΟ:
ΦΟΡΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΔΗ:
ΦΟΡΔΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΔΣΩ:

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

ΑΡΜΟΓΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ:
ΣΗΛΔΦΩΝΟ:
E - MAIL:
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Α.4. ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: (ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ
ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ)
Αλήθσ νξγαληθά ζε δεκόζηα ππεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Αλεμάξηεηε Αξρή ή ΟΣΑ β΄ βαζκνύ
θαη ππάγνκαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (λ. 3528/2007)
Δίκαη ππάιιεινο θαηεγνξίαο/εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ΠΔ

Κατζχω βαςικό τίτλο ςπουδϊν του κλάδου ΡΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ (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
(άρκρο 4 του Ρ.Δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει)) ι κατζχω βαςικό τίτλο ςπουδϊν του
κλάδου ΡΕ Μθχανικϊν (πτυχίο ι δίπλωμα όλων των ειδικοτιτων των Ρολυτεχνείων
και των Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ- άρκρο 5 του Ρ.Δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει)
Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.),
ανεξαρτιτωσ του τίτλου ςπουδϊν που κατζχω
Ζχω γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων β) υπολογιςτικϊν
φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου.
Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι
Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για τρία (3) τουλάχιςτον ζτθ ι
Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και κατζχω βακμό Αϋ
με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι
Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι
Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και κατζχω
βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι
Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν

ΑΔΑ: Ω1ΚΠ465ΧΘ0-ΞΘΣ

Α.5. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: (ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν
περίπτωςι ςασ)
Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων
Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν ζχω
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν.
3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι
ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό
παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ.

Δεν υπθρετϊ κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 7 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), όπωσ
ιςχφει
Είμαι αξιολογθτισ υπαλλιλων κατ’ άρκρο 15 του ν. 4369/2016 και ζχω εκπλθρϊςει τθν
υποχρζωςθ αξιολόγθςθσ των υφιςταμζνων μου για το ζτοσ 2016

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ
Η 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/Η αηηώλ/-νύζα:

-----------------------------Τπνγξαθή

-------------------------------Ηκεξνκελία

ΑΔΑ: Ω1ΚΠ465ΧΘ0-ΞΘΣ

Β. ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Β.1. ΤΥΡΙΚΑ-ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Τίτλοσ πτυχίου

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

ΔΕΥΤΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ:
Τίτλοσ πτυχίου

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ:
Τίτλοσ πτυχίου

ΣΥΝΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟ ΔΙΡΛΩΜΑ:
Τίτλοσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ

ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
Τίτλοσ Μεταπτυχιακοφ

ΔΕΥΤΕΟΣ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
Τίτλοσ Μεταπτυχιακοφ

ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ:

Διδακτορικό Δίπλωμα/
Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

ΑΔΑ: Ω1ΚΠ465ΧΘ0-ΞΘΣ

ΑΡΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΡΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔΑ:
Τμιμα Εξειδίκευςθσ (εάν υπάρχει)

Εκπαιδευτικι Σειρά

Ζτοσ αποφοίτθςθσ

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
Ξζνθ γλϊςςα

Επίπεδο

Τίτλοσ πιςτοποιθτικοφ/Φορζασ ζκδοςθσ

ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΜΕΝΗ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗ: (ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, όπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπεξ. δδ΄ ηεο
πεξ. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα):
Φορζασ
Ημζρεσ/Ϊρεσ
Ζτοσ
Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ
Επιμόρφωςθσ
επιμόρφωςθσ
παρακολοφκθςθσ

ΑΔΑ: Ω1ΚΠ465ΧΘ0-ΞΘΣ

Β.2. ΕΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
Β.2.1. ΕΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ ΣΕ ΦΟΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διάρκεια
Οργανικι
Ρεριγραφι
απαςχόλθςθσ
Φορζασ απαςχόλθςθσ
Θζςθ
μονάδα
αντικειμζνου εργαςίασ
(ζτθ/μινεσ)

ΑΔΑ: Ω1ΚΠ465ΧΘ0-ΞΘΣ

Β.2.2. ΧΟΝΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΡΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΙΣΤΕΙ ΩΣ ΡΟΫΡΗΕΣΙΑ
Διάρκεια
απαςχόλθςθσ

Φορζασ απαςχόλθςθσ

Θζςθ/ Ιδιότθτα

Ρεριγραφι αντικειμζνου εργαςίασ

Β.3. ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Β.3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΓΑΝΑ
Ιδιότθτα

Φορζασ

Αντικείμενο εργαςιϊν

Ζτοσ ςυμμετοχισ

ΑΔΑ: Ω1ΚΠ465ΧΘ0-ΞΘΣ

Β.3.2. ΣΥΓΓΑΦΙΚΟ ΕΓΟ
Είδοσ
ςυγγραφικοφ
ζργου

Τίτλοσ ςυγγραφικοφ ζργου

Δθμοςίευςθ ςε:

Ζτοσ δθμοςίευςθσ

Β.3.3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΙΑ ΚΛΡ.
Είδοσ
δραςτθριότθτασ
(π.χ. ανακοίνωςθ,
ειςιγθςθ)

Φορζασ διοργάνωςθσ

Θζμα ειςιγθςθσ/ανακοίνωςθσ

Ζτοσ διεξαγωγισ

ΑΔΑ: Ω1ΚΠ465ΧΘ0-ΞΘΣ

Β.3.4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ
Είδοσ διδακτικισ
εμπειρίασ

Φορζασ

Θζμα

Ζτοσ

Β.3.5. ΕΡΙΜΟΦΩΣΗ ΡΕΑΝ ΤΗΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΜΕΝΗΣ
Φνξέαο επηκόξθσζεο

Πξόγξακκα επηκόξθσζεο

Ηκέξεο
επηκόξθσζεο

Έηνο
επηκόξθσζεο

ΑΔΑ: Ω1ΚΠ465ΧΘ0-ΞΘΣ

Β.3.6. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΙΣΜΟΥ Η/Υ:
Είδοσ γνϊςθσ
(π.χ. επεξεργαςία κειμζνου)

Τρόποσ κτιςθσ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ

Β.3.7. ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΙΘΥΜΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα ΙΙΙ.4. τθσ προκιρυξθσ)

Β.3.8. ΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ

-----------------------------Τπνγξαθή
……………………………………………
(Ολνκαηεπώλπκν ππνςεθίνπ)

-------------------------------Ηκεξνκελία

