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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Αζήλα, 11 /1/2018
Α.Π.: 68/ Z

Πξνο:
Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηώλ

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο Γηνηθεηηθνύ Γξακκαηέα
ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληώλ θαη Δλεκέξσζεο, θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ λ.4369/2016 (Α΄ 33), όπσο ηζρύεη.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο Τπνπξγόο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληώλ θαη Δλεκέξσζεο έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α. ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ λ. 4369/2016 «Εζληθό Μεηξών Επηηειηθώλ Σηειερώλ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο,
βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο, πξναγσγώλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ
(δηαθάλεηα - αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄
33), φπσο ηζρχνπλ,
β. ησλ άξζξσλ 20 έσο 23 ηνπ λ.4440/2016 «Εληαίν Σύζηεκα Κηλεηηθόηεηαο ζηε Δεκόζηα Δηνίθεζε θαη
ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, ππνρξεώζεηο ησλ πξνζώπσλ πνπ δηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη
8 ηνπ λ. 4369/2016, αζπκβίβαζηα θαη πξόιεςε ησλ πεξηπηώζεσλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαη ινηπέο
δηαηάμεηο» (Α΄ 224), φπσο ηζρχνπλ,
γ. ηνπ λ. 3528/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Δεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Δηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ
θαη Υπαιιήισλ Ν.Π.Δ.Δ.», (Α΄ 26), φπσο ηζρχεη,
δ. ηνπ Π.Γ. 81/2017 (Α΄ 113) «Καζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Δηνηθεηηθώλ θαη Αλαπιεξσηώλ
Δηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ Υπνπξγείσλ θαη ησλ Τνκεαθώλ θαη Εηδηθώλ Τνκεαθώλ Γξακκαηέσλ θαη ηνπ
ηξόπνπ άζθεζεο απηώλ»,
ε. ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
όξγαλα», φπσο ηζρχεη,
ζη. ηνπ Π.Γ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καζνξηζκόο ησλ πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα», φπσο ηζρχεη,
δ. ηνπ Π.Γ. 125/2016 (Α΄ 210) «Δηνξηζκόο Υπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Υπνπξγώλ θαη Υθππνπξγώλ»,
ε. ηνπ Π.Γ. 123/2016 (Α΄ 208) «Αλαζύζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, αλαζύζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνύ, ζύζηαζε
Υπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Υπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληώλ θαη
Ελεκέξσζεο, κεηνλνκαζία Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ θαη Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ», φπσο ηζρχεη,
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ζ. ηνπ Π.Γ. 82/2017 (Α΄ 117) «Οξγαληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληώλ
θαη Ελεκέξσζεο»,
η. Σε κε αξ. ΓΙΓΚ/Φ.38/νηθ.40717/24.11.2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Σύζηαζε Εηδηθνύ Σπκβνπιίνπ
Επηινγήο Δηνηθήζεσλ (Ε.Σ.Ε.Δ.), θαζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ θαη νξηζκόο κειώλ ηνπ Α΄ Τκήκαηνο» ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ λ.4369/2016 (Β΄4125) (ΑΓΑ:6ΙΙΥ465ΥΘΦ-Μ8Χ).
2. Σν Δηδηθφ Πεξίγξακκα Θέζεο Δξγαζίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.
απεπζύλεη πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
γηα ηελ πιήξσζε, κε δηνξηζκό, ηεο ζέζεο:

«ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ»
ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,
Σειεπηθνηλσληώλ θαη Δλεκέξσζεο
Ι. Γεληθή Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο
Σα θαζήθνληα ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα πξνζδηνξίδνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 81/2017 θαη εηδηθφηεξα απνηππψλνληαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ
παξνχζα Πεξίγξακκα Θέζεο Δξγαζίαο (Π.Θ.Δ.).

ΙΙ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
Γηα ηελ πξνο πιήξσζε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ ηα κέιε ηνπ
Μεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4369/2016 (Α΄ 33), θαζψο θαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ ππεξεηνχλ ζηνλ
δεκφζην ηνκέα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 πεξ. α΄ ηνπ λ.4369/2016 (Α΄ 33).

ΙΙΙ. Κσιύκαηα ππνςεθηόηεηαο - Αζπκβίβαζηα- ύγθξνπζε πκθεξόλησλ:
Γελ δχλαληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο:
Όζνη θαηαδηθάζηεθαλ γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε
(θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία,
θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή
δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.
Οη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα
πιεκκέιεκα ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί.
Όζνη, ιφγσ θαηαδίθεο, έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν
δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή.
Όζνη ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο.
Δθείλνη ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί ηειεζηδίθσο νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή αλψηεξε
ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ παξάπησκα κέρξη
ηε δηαγξαθή ηεο πνηλήο θαηά ην άξζξν 145 ηνπ λ. 3528/2007 (Α΄ 26).
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Χο πξνο ηηο ηδηφηεηεο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ηεο πξνο πιήξσζε
ζέζεο, θαζψο θαη γηα ηα δεηήκαηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα
20 επ. ηνπ λ.4440/2016 (Α΄ 224).

IV. Σξόπνο απόδεημεο επηζπκεηώλ πξνζόλησλ
Σα απαηηνχκελα γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην βηνγξαθηθφ ησλ ππνςεθίσλ πξνζφλησλ
δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη θαηά ηνλ νξηδφκελν ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ θεθαιαίνπ VII.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ηξφπν.
Α. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα νξηδφκελα ζην
Παξάξηεκα Γισζζνκάζεηαο πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π.
Β. Σξόπνο απόδεημεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο
Η επηζπκεηή εξγαζηαθή εκπεηξία θαζψο θαη ηπρφλ πξφζζεηε εκπεηξία απνδεηθλύνληαη σο
θαησηέξσ:
1. Γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4369/2016 απαηηείηαη ε
πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ή αληίζηνηρεο βεβαίσζεο
ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο απφ ηελ ππεξεζία ηνπο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ
κεηξψνπ ηνπ ππαιιήινπ.
2. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα, ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ απφδεημε ηνπ είδνπο θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο
εκπεηξίαο είλαη ηα εμήο:
Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ εκεδαπή:
(i) Γηα ηνπο κηζζσηνχο
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε ρξνληθή δηάξθεηα
αζθάιηζεο.
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ εξγνδφηε, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη επαθξηβψο, ε ρξνληθή δηάξθεηα
θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ.
(ii) Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα
αζθάιηζεο.
Μία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ λα θαιχπηνπλ
ελδεηθηηθψο ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο.

Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή:
Γηα ηελ εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή επηπιένλ ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
απαηηνχληαη απφ ηηο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, πεξηπηψζεηο ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη:
i) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή:
Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη
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Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή
ή ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε, γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
(ii) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεσηηθή:
Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε αζθάιηζε
γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή,
θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ.
(iii) Όηαλ ν ρξφλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο
κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ θνξέα.
(iv) ηηο πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ
αλαγλψξηζε ηπρφλ πξνυπεξεζίαο εθαξκφδνληαη ηα ηζρχνληα πεξί δηθαηψκαηνο άζθεζεο
επαγγέικαηνο ζην θξάηνο - κέινο πνπ παξαζρέζεθε ε εξγαζία. Γηα ηελ αμηνιφγεζε απηήο
απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ην αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο.

3. Γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4369/2016 (Α΄ 33) επαγγεικαηηθή
εκπεηξία εθηφο δεκνζίνπ ηνκέα, ε νπνία ηπρφλ δελ έρεη αλαγλσξηζζεί σο πξνυπεξεζία δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 69/2016 (Α΄ 127), κπνξεί λα απνδεηρζεί κε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα ζηελ
παξάγξαθν 2.

V. Πξνζεζκία Τπνβνιήο Τπνςεθηνηήησλ
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο αξρίδεη ηε Γεπηέξα, 15.1.2018 θαη ιήγεη
Παξαζθεπή, 2.2.2018.

ηελ

VΙ. Αίηεζε Τπνςεθηόηεηαο
Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην Α..Δ.Π. απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ
δηαδηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ (www.asep.gr). Με ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη αλαιπηηθφ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ, πξνθεηκέλνπ νη ππνςήθηνη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα θαηά ηε
δηαδηθαζία επηινγήο απφ ην Δ..Δ.Γ. Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ
αηηήζεσλ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) ζηε δηαδξνκή: «Βνήζεηα>Δγρεηξίδηα Υξήζεο».
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VII. Γηαδηθαζία επηινγήο
1.
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δηδηθφ πκβνχιην Δπηινγήο Γηνηθήζεσλ
(Δ..Δ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4369/2016, φπσο ηζρχεη.
2.
Σν Δ..Δ.Γ. θξίλεη ην παξαδεθηφ ησλ αηηήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνινγεί ηα πξνζφληα ησλ
ππνςεθίσλ βάζεη ησλ δεισζέλησλ ζηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα. Δλ ζπλερεία θαιεί ηνπο
επηθξαηέζηεξνπο λα ππνβάιινπλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην
βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα πξνζφλησλ δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπλεθηηκά ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηα
ησλ ππνςεθίσλ, θαηφπηλ δηελέξγεηαο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ζηελ νπνία θαινχληαη ππνρξεσηηθά,
εθφζνλ ππάξρνπλ, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ππνςήθηνη, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) πξέπεη λα
είλαη ππνςήθηνη, κέιε ηνπ Μεηξψνπ.
3.
ηε ζπλέρεηα, ην Δ..Δ.Γ. ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ
θαη Δλεκέξσζεο εηζήγεζε κε ηνπο ηξεηο (3) επηθξαηέζηεξνπο ππνςεθίνπο, κέρξη έλαο (1) εθ ησλ
νπνίσλ δχλαηαη λα επηιέγεηαη κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ ππεξεηνχλ ζην δεκφζην ηνκέα.
4.
Ο δηνξηζκφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, ν νπνίνο επηιέγεη ππνρξεσηηθά
έλαλ απφ ηνπο ηξεηο (3) επηθξαηέζηεξνπο ππνςεθίνπο γηα ηελ πξνο πιήξσζε ζέζε. Η απφθαζε
δηνξηζκνχ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
5.
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ Α..Δ.Π. κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε
ηνπ δηνξηζκνχ θαη εμεηάδνληαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.

Θέκαηα Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο
Ο Γηνηθεηηθφο Γξακκαηέαο δηνξίδεηαη ζην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Δλεκέξσζεο κε ζεηεία ηεζζάξσλ (4) εηψλ, έρνληαο δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα κία θνξά. ε θάζε
πεξίπησζε, ε ζπλνιηθή ζεηεία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα νθηψ (8) έηε.
Ο Γηνηθεηηθφο Γξακκαηέαο θαηαιακβάλεη ζέζε πξνζσπηθνχ ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ Θέζεσλ κε
βαζκφ 1ν. Η απαζρφιεζή ηνπ είλαη απνθιεηζηηθή θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. Μεηά ηε ιήμε
ή ηελ παχζε ηεο ζεηείαο ηνπ, ν ππάιιεινο επαλέξρεηαη ζην θνξέα πνπ ππεξεηνχζε, εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα δεκφζην ππάιιειν.
VIIΙ. Υξόλνο πλδξνκήο πξνϋπνζέζεσλ- θσιπκάησλ ππνςεθηόηεηαο
1. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα επηινγήο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο.
2. Σα θσιχκαηα ππνςεθηφηεηαο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
επηινγήο, θαζψο θαη θαηά ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα.
ΙX. Γεκνζηόηεηα ηεο Πξνθήξπμεο
1. Η παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη ακειιεηί ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ.
2. Μεηά ηελ αλάξηεζή ηεο, δεκνζηεχεηαη ακειιεηί ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, θαζψο θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Α..Δ.Π.
3. Η παξνχζα πξνθήξπμε ηνηρνθνιιάηαη ζην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Δλεκέξσζεο, κε ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ.
4. Η Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ
θαη Δλεκέξσζεο, γλσζηνπνηεί, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ηελ πξνθήξπμε ζηνπο ππαιιήινπο πνπ
αλήθνπλ νξγαληθά ή ππεξεηνχλ ζηνλ θνξέα, θαζψο επίζεο θαη ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηνπο θνξείο πνπ
επνπηεχνληαη απφ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη ππάιιεινη.
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5. Οη απνδέθηεο ηεο παξνχζαο, γλσζηνπνηνχλ, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ηελ πξνθήξπμε ζηνπο
ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ή ππεξεηνχλ ζηνλ θνξέα, θαζψο θαη ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηνπο
θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη ππάιιεινη.
6. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ είλαη αξκφδην γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζηηο
Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ.

πλεκκέλα:
Παξάξηεκα: Πεξίγξακκα ζέζεο εξγαζίαο Δηνηθεηηθνύ Γξακκαηεία Υπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο,
Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ελεκέξσζεο.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΠΑ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ
1. Όια ηα Τπνπξγεία
α) Γξαθεία Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ
β) Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ
2. Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο
α) Γξαθεία Γεληθψλ/Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ
β) Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ
3. Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) gd_prosl@asep.gr
4. Δηδηθφ πκβνχιην Δπηινγήο Γηνηθήζεσλ (Δ..Δ.Γ.)
5. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεληθή Γηεχζπλζε Απνθέληξσζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(πξνθεηκέλνπ λα θνηλνπνηεζεί ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ).
Κνηλνπνίεζε:
Α.Γ.Δ.Γ.Τ., Φχιια 2 θαη Φηιειιήλσλ, 105 57 Αζήλα.
Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
-Γξαθείν Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο
-Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο
-Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
-Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ
-Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο
-Γξαθείν Δηδηθήο Γξακκαηέσο Δπηθνηλσληαθήο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ
ΔΝΗΜΔΡΧΗ
ΈΚΓΟΗ:
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ:

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2018

Κσδηθόο ζέζεο:

Σνκέαο Πνιηηηθήο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΗΜΟΙΧΝ
ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Σίηινο Θέζεο Δξγαζίαο

Οξγαληζκόο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ
ΔΝΗΜΔΡΧΗ

Σόπνο Δξγαζίαο (Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε)
Φξαγθνχδε 11 & Αιεμάλδξνπ Πάληνπ,
Καιιηζέα, Σ.Κ. 101 63, Αζήλα.

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ύληνκε Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο
Δπηθεθαιήο ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο - Τινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα φξγαλά ηεο.
Γεληθό Πξνθίι
Μηζζνινγηθέο Πξνβιέςεηο
Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην
Δμαίξεζε απφ ην
κηζζνιφγην
Δπηπιένλ ακνηβέο

Tύπνο εξγαζηαθήο ζρέζεο
Καηεγνξία Δηδηθψλ Θέζεσλ

Βαζκόο
1νο

ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Θέζεηο εξγαζίαο κε ηηο νπνίεο
Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε
ζπλεξγάδεηαη:
εξγαζίαο:
Γηνηθεηηθνί Γξακκαηείο,
Ο Πξντζηάκελνο ηεο
Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηηθνί
Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γξακκαηείο, Σνκεαθνί Γξακκαηείο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
θαη Δηδηθνί Σνκεαθνί Γξακκαηείο
θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ
Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Τπεξεζηψλ ηνπ
Δλεκέξσζεο θαη ινηπψλ
Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο,
ππνπξγείσλ
Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Πξντζηάκελνη Γεληθψλ
Δλεκέξσζεο
Γηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο

2νο

Αλαθέξεηαη ζε:
Τπνπξγφ Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Δλεκέξσζεο
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ρέζεηο αλαθνξάο θαη ζπλεξγαζίαο
Θέζεηο εξγαζίαο κε ηηο νπνίεο
Αλαθέξνληαη ζηε ζέζε
ζπλεξγάδεηαη:
εξγαζίαο:
θαη ινηπψλ Τπνπξγείσλ

Αλαθέξεηαη ζε:

Δπνπηεπφκελνη θνξείο πνπ
ππάγνληαη ζηνλ Τπνπξγφ
Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο,
απηνηειείο ππεξεζίεο, ψκαηα
Δπηζεψξεζεο θαη Αλεμάξηεηεο
Αξρέο
Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ Σνκέα
Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ.
Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ
Γηεζλείο Οξγαληζκνί, Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, ππεξεζίεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο
Λνηπά Τπνπξγεία, ΝΠΓΓ θαη
ΝΠΙΓ
Καζήθνληα
Α. Κύξηεο Αξκνδηόηεηεο
Κχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 81/2017,
απνηεινχλ ηδίσο νη εμήο:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Η επηθνπξία ηνπ Τπνπξγνχ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία
ζρεδηαζκνχ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηξαηεγηθψλ
ηνπ ζηφρσλ.
Ο ζπληνληζκφο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ησλ νπνίσλ πξνΐζηαηαη, πξνο ηελ
θαηεχζπλζε εμππεξέηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη πινπνίεζεο ησλ
πνιηηηθψλ ηνπ.
Η δηαζθάιηζε ζπληνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ νπνίσλ πξνΐζηαηαη θαηά ηε
δηαρείξηζε θξίζεσλ.
Η εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο απηέο
θαζνξίδνληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα φξγαλά ηεο.
Η θαζνδήγεζε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ νπνίσλ πξνΐζηαηαη
θαηά ηε δηαδηθαζία πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ
ηνλ Τπνπξγφ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη ε
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο απηψλ.
Η παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη επίηεπμεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
ζηφρσλ.
Η επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ νπνίσλ
πξνΐζηαηαη.
Η πξνζππνγξαθή φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, θαηά ην κέξνο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, εθφζνλ
πξνέξρνληαη απφ ηηο ππαγφκελεο ζε απηφλ ππεξεζίεο.
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Η θαηάξηηζε εηήζηαο έθζεζεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ
θαη Δλεκέξσζεο, γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ νπνίσλ πξνΐζηαηαη.
10. Η αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ νπνίσλ πξνΐζηαηαη,
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην.
11. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ζε απηφλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ
Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα (π.δ. 63/200), κεηαμχ
ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Η έθδνζε εγθπθιίσλ πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ.
9.

- Η πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ
νπνίσλ πξνΐζηαηαη.
- Η εθπξνζψπεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ νπνίσλ πξνΐζηαηαη ζε εζληθφ,
ελσζηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
12. Κάζε άιιε εθ ηνπ λφκνπ απνλεκφκελε ζηνλ Γηνηθεηηθφ Γξακκαηέα αξκνδηφηεηα.
Β. Πξόζζεηα θαζήθνληα
Η παξνρή εκπεξηζηαησκέλσλ εηζεγήζεσλ θαη ε πξφηαζε θαηλνηφκσλ κέηξσλ, κεζφδσλ θαη
δξάζεσλ θαηά ην κέξνο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ε δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ
βάζεη ηεο αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ.

Θεζκηθή Δθπξνζώπεζε θαη πλεξγαζία
Δθπξνζσπεί ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο Σειεπηθνηλσληψλ
θαη Δλεκέξσζεο ζε νξγαληζκνχο ηεο εκεδαπήο, ζε επξσπατθνχο νξγαληζκνχο θαη ζεζκνχο
γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γηνηθεηηθνχο Γξακκαηείο άιισλ Τπνπξγείσλ, Σνκεαθνχο Γξακκαηείο
θαη Δηδηθνχο Σνκεαθνχο Γξακκαηείο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ θαη άιισλ Τπνπξγείσλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαηά ην
κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Σππηθά πξνζόληα
-Οπνηνδήπνηε Πηπρίν/Γίπισκα ΑΔΙ ή ΣΔΙ θαη αλαγλσξηζκέλν
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκφ
ηεο αιινδαπήο ή Πηπρίν/Γίπισκα πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ εληαίαο
θαη αδηάζπαζηεο πεληαεηνχο, ηνπιάρηζηνλ, θνίηεζεο ησλ ΑΔΙ ηεο
εκεδαπήο ή νκνηαγψλ Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο.
-Άξηζηε γλψζε ηνπιάρηζηνλ κηαο (1) μέλεο γιψζζαο.

Δξγαζηαθή εκπεηξία

Δηθνζαεηήο (20εηήο) ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζην δεκφζην
ηνκέα θαηά πξνηίκεζε ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο δεκφζηαο
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Δπηπξόζζεηεο Δηδηθέο
Γλώζεηο

Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο
εξγαζίαο

Γεμηόηεηεο

ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
πνιηηηθήο θαη ζε δηαθνξεηηθά Τπνπξγεία.
Δκπεηξία ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα, ζπλαθή κε ηα
θαζήθνληα ηεο ζέζεο φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην
Π.Θ.Δ.
Δκπεηξία ζε επηηειηθέο ζέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα
Δκπεηξία ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ
θεθαιαίνπ.
Γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ελ γέλεη κε
εηδηθφηεξεο θαη πνιπδηάζηαηεο γλψζεηο ζε επηκέξνπο ζέκαηα θαη
πνιηηηθέο πνπ άπηνληαη δξάζεσλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ
θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ.
Γλψζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε,
γηα ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθήο θαη ςεθηαθήο πνιηηηθήο, γηα
ηελ ράξαμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε
ππνδνκψλ ζε εζληθφ επίπεδν κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ πιεξνθφξεζε.
Γλψζε ζε ζέκαηα δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ
Γλψζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ
κέηξεζεο, Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο, Καλνληζκφ Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.
Γλψζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
Γλψζε αλαζρεδηαζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο δηνηθεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ.
Γλψζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ.
Γλψζε ηνπ πνιηηηθνχ, δηεζλνχο θαη εζληθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ζεζκψλ.
Γλψζε θαη εκπεηξία απφ ζπκκεηνρή ζε εζληθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη άιινπο
δηεζλείο νξγαληζκνχο.
Μεηαθηλήζεηο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο θαη ζπλαληήζεηο κε
εθπξνζψπνπο άιισλ ρσξψλ, ζην πιαίζην επξσπατθψλ θαη
δηεζλψλ νκάδσλ εξγαζίαο.
Θέζε απμεκέλεο επζχλεο
Να δηαζέηεη εγεηηθή θπζηνγλσκία
Να δηαζέηεη νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα ην ξφιν ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία
Να είλαη νξγαλσηηθφο
Να επηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφ/νκαδηθφ πλεχκα
Να εκςπρψλεη ηηο νκάδεο
Να επηδηψθεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ
Να είλαη αμηφπηζηνο, αληηθεηκεληθφο θαη ερέκπζνο
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ζπγθξνχζεσλ,
θηλδχλσλ, αιιαγψλ
Να δηαζέηεη ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ
Να δηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο
Να δηαζέηεη εμσζηξέθεηα κε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ Κνηλσλία
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ησλ Πνιηηψλ

Γηάξθεηα ζεηείαο
4 έηε, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο
γηα κία
αθφκε θνξά.
Μέγηζην ζεηείαο: 8 έηε
Τπνγξαθή
Γηνηθεηηθνύ Γξακκαηέα

Τπνρξεσηηθή
επηκόξθσζε πξηλ ηελ
αλάιεςε ηεο ζέζεο
Ναη
(άξζξν 9 παξ. 1
ηνπ λ. 4369/2016)

Άιιεο Πιεξνθνξίεο

Τπνγξαθή Τπνπξγνύ
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