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ΕΞ. – ΕΠΕΙΓΟΝ – µε  e-mail 

 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης για τη Γενική 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών (τοµέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει. 
 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.» (Α΄ 26), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις 
διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταµένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 33) και τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου και τρίτου του 
ν.4464/2017 «Κύρωση της Συµφωνίας-Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 46) και τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόµων που 
απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
201), 

β) των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρθρου 30 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και 
επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια -αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33), 

γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.4301/2014 «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής 
Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις» (A΄ 223). 

2. Τις διατάξεις: 

α) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

β) του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού, 
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σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων» (Α΄ 39), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180). 

4. Το ειδικό περίγραµµα θέσεως εργασίας της προκηρυσσόµενης θέσης, το οποίο προσαρτάται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 

5. Την υπ’ αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16.12.2016 Υπουργική Απόφαση «∆ιεξαγωγή 
δοµηµένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταµένων» (Β΄ 4123). 

6. Την υπ’ αριθ. ∆Ι∆Κ/Φ.33/οικ.11199/14.04.2016 απόφαση «Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου 
Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης» (Β΄ 1223). 

7. Την υπ’ αριθ. ∆Ι∆Κ/Φ.38/24657/23.9.2016 Υπουργική Απόφαση «Ορισµός Μελών Ειδικού 
Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) όπως 
ισχύει». 

8. Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου και πλήρωσης των θέσεων 
ευθύνης. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε : 
 
 
Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 

Προκηρύσσουµε τη θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης για τη Γενική ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών 
(τοµέας Εσωτερικών). 

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Τα καθήκοντα του Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης είναι τα ακόλουθα: 

(α) Η ευθυγράµµιση των στρατηγικών σκοπών της Γενικής ∆ιεύθυνσης µε την αποστολή του 
Υπουργείου. 
(β) Ο συντονισµός των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων που υπάγονται στη Γενική 
∆ιεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. 
(γ) Η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, µετά από ανάλυση δεδοµένων 
και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαµόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης 
του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα. 
(δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των Γενικών ∆ιευθύνσεων του φορέα 
και λοιπών φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
(ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. 
(στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του Προσωπικού της, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισµένοι 
στόχοι. 
(ζ) Η έγκριση των Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας των υποκείµενων οργανικών µονάδων. 
(η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισµένων δεικτών 
απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών µονάδων µε την 
υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασµού. 
(θ) Η αξιολόγηση του Προσωπικού της, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 
(ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης, όπου απαιτείται. 
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Ειδικότερα: 

Βασικό καθήκον του Προϊσταµένου της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης είναι ο σχεδιασµός, ο 
συντονισµός και η εποπτεία δηµόσιων πολιτικών, θεσµικών δράσεων και αναπτυξιακών εργαλείων 
που αποβλέπουν στην προαγωγή της οικονοµικής αυτοτέλειας των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθµών, σύµφωνα µε τις συνταγµατικές επιταγές. Στο πλαίσιο αυτό, 
οφείλει να επιµελείται και να προωθεί τη θέσπιση κανόνων που διέπουν την οικονοµική διοίκηση 
και διαχείρισή τους, την περιουσία και τα έσοδα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς 
και την ορθολογική κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και άλλων εσόδων ή 
επιχορηγήσεων που προβλέπονται υπέρ αυτών. Παράλληλα, οφείλει να διαχειρίζεται το Π∆Ε του 
Υπουργείου και τα κάθε είδους αναπτυξιακά προγράµµατα που περιλαµβάνονται σε αυτό και 
αποσκοπούν στην αναπτυξιακή προοπτική των µονάδων της αυτοδιοίκησης και των δύο βαθµών. 
Επιπλέον, οφείλει να επιτελεί κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρµοδιότητες που 
περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην κείµενη νοµοθεσία και στο ειδικό περίγραµµα 
θέσης, που προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
ΙΙΙ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ -ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης 

Για τη προκηρυσσόµενη θέση Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, δικαίωµα υποβολής 
αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι µόνιµοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. των 
κλάδων/ειδικοτήτων της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθµίδας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 
των Υπουργείων, που έχουν τα παρακάτω αναφερόµενα στο σηµείο 2, απαιτούµενα προσόντα. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, όπως 
ισχύει) και επιπλέον κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων 
υποψηφιότητας: 

α) να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον 

 

ή 

β) να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης για τρία (3) έτη τουλάχιστον 

ή 

γ) να είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής 
Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και να κατέχουν βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ 
(8) έτη στο βαθµό αυτό 

ή 

δ) να κατέχουν το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο δέκα (10) έτη τουλάχιστον στο βαθµό αυτό. 

Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, 
λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγµασι άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης επιπέδου 
Γενικής ∆ιεύθυνσης, ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές 
και Ειδικές Γραµµατείες, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, Ν.Π.∆.∆., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ 
και Β΄ βαθµού και Ν.Π.∆.∆. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες. 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΠΥ9465ΧΘ7-ΜΧΜ



4 
 

2. Απαιτούµενα Τυπικά Προσόντα και Εµπειρία 

Για την πλήρωση της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης του προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, 
απαιτούνται τα εξής: 

α) Πτυχίο Νοµικής, Οικονοµικών, Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, ∆ηµοσίων Οικονοµικών, Περιφερειακής και Οικονοµικής 
Ανάπτυξης, Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης, Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήµης, Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών, 
Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής Λογιστικής, Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής, 
Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης, Μαθηµατικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Πολιτικής 
Επιστήµης και ∆ηµόσιου ∆ικαίου ή πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή  

β) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής και αναγνωρισµένος 
µεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών νοµικής, οικονοµικής ή διοικητικής κατεύθυνσης. 

γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας και  

δ) Τριετής, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, διετής τουλάχιστον εµπειρία σε θέµατα οικονοµικού 
αντικειµένου και ιδίως στα κάτωθι θέµατα: 

− κατάρτιση, αναθεώρηση, υλοποίηση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ), 

− κατάρτιση, εκτέλεση, παρακολούθηση του κρατικού προϋπολογισµού και των 
προϋπολογισµών των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

− παρακολούθηση της εκτέλεσης του Π∆Ε, 

− σύνταξη, ανάλυση και παρακολούθηση οικονοµικών καταστάσεων, οικονοµικών αναφορών 
και οικονοµικών στοιχείων, 

− οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής, 

− οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης, 

− έλεγχος δαπανών, 

− δηµοσιονοµικός έλεγχος,  

− έλεγχος συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, 

− εφαρµογή δηµοσιολογιστικών διατάξεων. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών, οι 
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.Α.) µπορούν να 
συµµετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 παράγραφος 5 εδάφιο β΄ του ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως 
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και ισχύει. 

 

IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή στη προκηρυσσόµενη θέση προϊσταµένου 
Γενικής ∆ιεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων ή να είναι υποψήφιος 
Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης που υπηρετεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 του 
ν.4111/2013 (Α΄ 18), όπως ισχύει. 
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2. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένου ούτε να τοποθετηθεί 
προϊστάµενος, υπάλληλος ο οποίος διανύει δοκιµαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιµότητα ή αργία 
ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόµενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού 
Κώδικα (ν.3528/2007) αδικήµατα ή του έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή 
ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα 
µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

3. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, υπάλληλος ο οποίος ως αξιολογητής, κατ’ άρθρο 15 του 
ν.4369/2016, δεν έχει εκπληρώσει υπαιτίως την αξιολόγηση των υφισταµένων του. 

 

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες και 
ξεκινά πέντε (5) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της προκήρυξης, ήτοι από 29.1.2018 και λήγει στις 
12.2.2018. 

2. Το εµπρόθεσµο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από 
τη σφραγίδα του ταχυδροµείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδροµικώς. 

 

VI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού/Προσωπικού, του 
Υπουργείου όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε 
αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικώς επί αποδείξει. Στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση 
την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, µετά την αποσφράγισή του, 
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

2. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε 
ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των 
όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό του 
σηµείωµα µε όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, 
λαµβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού/Προσωπικού, αφού 
προηγουµένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόµιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που 
υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης 
υποψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις οικείες ∆ιευθύνσεις 
∆ιοικητικού/Προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
εποµένη της λήξης της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων. 

3. Μετά το πέρας της προηγούµενης αποκλειστικής δεκαήµερης προθεσµίας της παρ. 2, οι 
∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού κοινοποιούν αµελλητί σε κάθε υποψήφιο τη βεβαίωση των 
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού του σηµειώµατος. Οι υποψήφιοι, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση, υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικού/Προσωπικού τυχόν ενστάσεις τους επί των βεβαιώσεων. Οι εν λόγω ενστάσεις 
εξετάζονται από τις ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε 
(5) ηµερών. 

4. Μετά το πέρας των διαδικασιών των παρ. 2 και 3, οι οικείες ∆ιευθύνσεις 
∆ιοικητικού/Προσωπικού αποστέλλουν αµελλητί στη Γραµµατεία του Ειδικού Συµβουλίου 
Επιλογής Προϊσταµένων (Βασ. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα) τις αιτήσεις υποψηφιότητας των 
ενδιαφεροµένων και τα βιογραφικά τους σηµειώµατα, τις βεβαιώσεις στοιχείων των αρµόδιων 
∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικού/Προσωπικού, τις τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους 
υποψήφιους, τη βεβαίωση τήρησης της υποχρέωσης αξιολόγησης των υφισταµένων έτους 2016 και 
αντίγραφα όλων των αποφάσεων και επικαλούµενων στις βεβαιώσεις στοιχείων που τηρούνται  στα 
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προσωπικά τους µητρώα, µε κοινοποίηση του διαβιβαστικού αυτού εγγράφου στη ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (τοµέας Εσωτερικών). 

 

VII. ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγµατοποιείται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 29 
του ν.4369/2016 και τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.4464/2017 (Α΄ 
46), και τις διατάξεις των παρ. 1γ και 1δ του άρθρου 30 του ν.4369/2016. 

2. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. εξετάζει κατ’ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει. Ακολούθως, µοριοδοτεί κάθε 
υποψήφιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, και στο 
άρθρο 30 του ν.4369/2016. 

3. Στη συνέχεια, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα µε τους επτά (7) υποψηφίους που συγκέντρωσαν 
την υψηλότερη βαθµολογία κριτηρίων του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, οι 
οποίοι καλούνται στη διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης. Κατά τη διαδικασία της δοµηµένης 
συνέντευξης, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. λαµβάνει υπόψη του το προσαρτηµένο στην παρούσα ειδικό περίγραµµα 
θέσης εργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προκήρυξης. 

4. Για την τελική µοριοδότηση, ο συνολικός αριθµός των µορίων κάθε οµάδας κριτηρίων, 
πολλαπλασιάζεται µε τον εξής συντελεστή: 

• 40% για την οµάδα κριτηρίων α΄: τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελµατικής 
κατάρτισης, 

• 25% για την οµάδα κριτηρίων β΄: εργασιακή εµπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης, 

• 35% για την οµάδα κριτηρίων δ΄: δοµηµένη συνέντευξη. 

5. Ακολούθως, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας για 
την προκηρυσσόµενη θέση. 

6. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως 
ισχύει, και της προκήρυξης, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, µε απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. 

7. Όποιος/α επιλεγεί από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. για την προκηρυσσόµενη θέση, τοποθετείται µε απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη 
γνωστοποίηση της επιλογής, ως προϊστάµενος/η σε αυτήν για θητεία τριών (3) ετών. Αν υπάλληλος 
άλλου Υπουργείου επιλεγεί ως Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής, µε την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως στο 
Υπουργείο Εσωτερικών.  

 

VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 

2. Τα κωλύµατα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου. Οι ∆ιευθύνσεις 
∆ιοικητικού/Προσωπικού οφείλουν να ενηµερώνουν αµελλητί το ΕΙ.Σ.Ε.Π. οποτεδήποτε ανακύψει 
κώλυµα υποψηφιότητας του υποψηφίου. 
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IX. TΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Όλα τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001. Ειδικά για 
την απόδειξη του επιπέδου γλωσσοµάθειας λαµβάνονται υπόψη τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 
Γλωσσοµάθειας, το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. 

 

X. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αµελλητί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

2. Μετά την ανάρτησή της, δηµοσιεύεται αµελλητί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(τοµέας Εσωτερικών), καθώς και στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. 

3. Η παρούσα προκήρυξη τοιχοκολλάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, µε σχετικό αποδεικτικό. 

4. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, γνωστοποιεί την 
προκήρυξη, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στο 
φορέα, προκειµένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι. 

5. Οι αποδέκτες της παρούσας, γνωστοποιούν την προκήρυξη, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, στους 
υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στο φορέα, προκειµένου να λάβουν γνώση οι 
υπάλληλοι. 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
 
 
 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 
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Συνηµµένα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Υπόδειγµα αίτησης υποψηφιότητας – βιογραφικού σηµειώµατος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Ειδικό περίγραµµα θέσης εργασίας Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Όλα τα Υπουργεία: 

α) Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών. 
β) ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού. 

2. Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες: 

α) Γραφεία Γενικών/ Ειδικών Γραµµατέων. 
β) ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού. 

3. Ανεξάρτητες Αρχές – ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού. 

4. Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) gd_prosl@asep.gr. 

5. Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.). 

 

Κοινοποίηση: 

Α.∆.Ε.∆.Υ. 
Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων 
Τ.Κ. 105 57, ΑΘΗΝΑ 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

• Γραφείο Υπουργού. 
• Γραφεία Γενικών Γραµµατέων και Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου. 
• Γενικές ∆ιευθύνσεις και ∆ιευθύνσεις Υπουργείου. 
• Αυτοτελή Τµήµατα και Μονάδες Υπουργείου. 
• Γραφείο Νοµικού Συµβούλου. 
• ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.   Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟΣ:  (Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος) 

 

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Α.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑ:  

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:  

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΑΔΤ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  FAX:  

ΚΙΝΗΤΟ:  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1.(εργασίας)  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2. (υπηρεσίας στην οποία υπηρετώ)  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2.(κατοικίας)  

 Ε-MAIL:  1. (εργασίας) 

 Ε-MAIL: 2. (προσωπικό) 

Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:  

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  

ΒΑΘΜΟΣ:  

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ:  

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΗΡΕΤΩ:  

Α.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος) 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

E - MAIL:  
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Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Α.4.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : (συμπληρώστε με Χ όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην 

περίπτωσή σας) 
Είμαι υπάλληλος  κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ανήκω οργανικά σε 

Υπουργείο 
 

Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον 

ή 
 

Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή  

Είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος  και κατέχω βαθμό 

Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν ή 
 

Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  

και κατέχω βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν 

ή 

 

Είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  και κατέχω 

βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν ή 
 

Κατέχω το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν  

Α.4.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : (συμπληρώστε με Χ  όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν 

στην περίπτωσή σας) 

Κατέχω έναν από τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών για την προκηρυσσόμενη θέση  

Κατέχω οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και 

αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή 

διοικητικής κατεύθυνσης 
 

Έχω τριετή εμπειρία σε θέματα οικονομικού αντικειμένου, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στην προκήρυξη 
 

Διαθέτω πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας  

Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  

Α.5. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: (συμπληρώστε με Χ  όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην 

περίπτωσή σας) 

Δεν αποχωρώ αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων 
 

Δεν διανύω δοκιμαστική υπηρεσία, δεν τελώ σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχω 

καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. (ν. 

3528/2007) αδικήματα, δεν μου έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική 

ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε 

πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ. 

 

 

 

Δεν υπηρετώ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), 

όπως ισχύει 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 

βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρ. 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και 

αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας, γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του ν. 1599/1986. 
 

 

Ο/Η αιτών/-ούσα: 

 

 

 

------------------------------ 

Υπογραφή 

 

 

-------------------------------- 

Ημερομηνία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έχω εκπληρώσει στις περιπτώσεις που είμαι υπόχρεος  αξιολογητής υφισταμένων 

μου, τα καθήκοντά μου που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 15 του 

ν.4369/2016 

 

Α.6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Έχω υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 6 

του άρθρου 98 του Υ.Κ. και του Π.Δ. 69/2016, της οποίας η εξέταση εκκρεμεί και θα 

γνωστοποιήσω εγγράφως στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο την υποβολή της 

αίτησης υποψηφιότητάς μου στην παρούσα προκήρυξη 
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Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
Β.1. ΤΥΠΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

   

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

   

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

   

ΣΥΝΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: 

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

   

ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

  

 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

 Διδακτορικό Δίπλωμα/  
Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 
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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔΑ: 

Τμήμα Εξειδίκευσης (εάν 

υπάρχει) 

Εκπαιδευτική Σειρά Έτος αποφοίτησης 

  

 

 

 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 

Ξένη γλώσσα Επίπεδο Τίτλος πιστοποιητικού/Φορέας έκδοσης 

   

   

   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: (της τελευταίας δεκαετίας, όπως ορίζεται στις διατάξεις της 
υποπερ. ζζ΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα): 

Φορέας Επιμόρφωσης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
Ημέρες/Ώρες 
επιμόρφωσης 

Έτος 
παρακολούθησης 
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Β.2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Β.2.1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

Διάρκεια 

απασχόλησης 

(έτη/μήνες) 

Φορέας 

απασχόλησ

ης 

Οργανική 

μονάδα 
Θέση Περιγραφή αντικειμένου εργασίας 

    
 

    

 

    
 

    
 

    
 

Β.2.2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Διάρκεια 

απασχόλησης 

Φορέας 

απασχόλησ

ης 

Οργανική 

μονάδα 
Θέση Περιγραφή αντικειμένου εργασίας 

 
 

 
    

 

 

 

   
 

    

 

    

 

Β.2.3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

Διάρκεια 

απασχόλησης 
Φορέας απασχόλησης Θέση/ Ιδιότητα Περιγραφή αντικειμένου εργασίας 
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Β.3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Β.3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Ιδιότητα Φορέας Αντικείμενο εργασιών 
Έτος 

συμμετοχής 

    

    

    

Β.3.2. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Είδος 

συγγραφικού 

έργου 

Τίτλος συγγραφικού έργου Δημοσίευση σε: 

Έτος 

δημοσίευση

ς 

    

    

    

Β.3.3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ. 

Είδος 

δραστηριότητα

ς 
(π.χ. ανακοίνωση, 

εισήγηση) 

Φορέας διοργάνωσης 
Θέμα 

εισήγησης/ανακοίνωσης 
Έτος διεξαγωγής 

    

    

Β.3.4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Είδος διδακτικής 

εμπειρίας 
Φορέας  Θέμα  Έτος  
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Β.3.5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

Φορέας 

επιμόρφωσης 
Πρόγραμμα επιμόρφωσης 

Ημέρες 

επιμόρφωσης 
Έτος επιμόρφωσης 

    

    

Β.3.6. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ: 

Είδος γνώσης 
(π.χ. επεξεργασία κειμένου) 

Τρόπος κτήσης της γνώσης χειρισμού Η/Υ 

  

Β.3.7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

------------------------------ 
Υπογραφή 

 
 

……………………………………………  
(Ονοµατεπώνυµο υποψηφίου)  

 
 
 

-------------------------------- 
Ηµεροµηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 

 

Κωδικός θέσης:  

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής 

Πολιτικής  

 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 27 

Τ.Κ.  101 83 

Αθήνα 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 
  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. 

Αναφέρατε……………………………. 

 

  Δ 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  

Αναφέρονται στη θέση 

εργασίας 
Αναφέρεται σε 

Υπουργείο Οικονομικών - Γ.Λ.Κ. 
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Ελεγκτικό Συνέδριο                       

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Οικονομικών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Γενικό Γραμματέα 

Γενικούς Διευθυντές λοιπών 
Υπουργείων 

  

Λοιπές Γενικές Διευθύνσεις του Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Οικονομικής και 

Υπουργό 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Προτείνει, σχεδιάζει, συντονίζει και εποπτεύει δημόσιες πολιτικές και θεσμικές δράσεις στο πεδίο των 

οικονομικών και αναπτυξιακών λειτουργιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών και της 

οικονομικής αυτοτέλειάς της. 
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Υπουργείου Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Όργανα των φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες 

και νομικά πρόσωπα αυτών) και των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

  

Κύρια Καθήκοντα 

 

Πολιτική και Στρατηγική 

• Παρέχει εμπεριστατωμένες εισηγήσεις στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και 

αξιολόγηση κινδύνων και διαμορφώνει εναλλακτικές επιλογές βάσει της ανάλυσης του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα. 
• Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει πολιτικές που αφορούν το οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Αναπτυξιακή προοπτική αυτής και του Υπουργείου 
 
Λειτουργία στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης 

• Συνεργάζεται με τους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου καθώς και των λοιπών Υπουργείων 

προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα 

της αρμοδιότητάς του. 

• Έχει ως στρατηγικό σκοπό τον σχεδιασμό, συντονισμό και εποπτεία δημοσίων πολιτικών, θεσμικών 

δράσεων και αναπτυξιακών εργαλείων που αποβλέπουν στην προαγωγή της οικονομικής 
αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, σύμφωνα με τις 

συνταγματικές επιταγές.  
• Επιμελείται και προωθεί την θέσπιση κανόνων που διέπουν την οικονομική διοίκηση και διαχείριση 

τους, την περιουσία και τα έσοδα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 
•  Μεριμνά για την ορθολογική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), και άλλων εσόδων 

ή επιχορηγήσεων που προβλέπονται υπέρ αυτών.  
• Διαχειρίζεται το ΠΔΕ του Υπουργείου και έχει την μέριμνα για τα κάθε είδους αναπτυξιακά 

προγράμματα που περιλαμβάνονται σε αυτό και αποσκοπούν στην αναπτυξιακή προοπτική των 

μονάδων της  αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών. 

• Έχει την ευθύνη για την αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο των οικονομικών στοιχείων 
αρμοδιότητάς του που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς αυτής, για τους οποίους 

προβλέπεται από την νομοθεσία σχετική απαίτηση. 

• Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο του φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και εποπτεύει τις διαδικασίες που 

αφορούν στον προϋπολογισμό και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων τους, 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΛΚ, με το οποίο συνεργάζεται άμεσα. 
Ειδικότερα μεριμνά για: 
α. την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τον προϋπολογισμό τους, προς 

τον ιεραρχικά προϊστάμενο Γενικό Γραμματέα και τον Υπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών και τη 

Βουλή, 
β. την πιστή τήρηση των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ., κατά το μέρος 
που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, των ειδικών περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και 

τη διενέργεια δαπανών μόνο εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό, 
γ. την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το ΓΛΚ, 
δ. τη διαβίβαση στο ΓΛΚ αξιόπιστων δημοσιονομικών στοιχείων αρμοδιότητάς του. 

• Συνεργάζεται με τον ΓΔΟΥΔΥ του Υπουργείου του για το συντονισμό της προετοιμασίας του 
Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου προϋπολογισμού του ΥΠΕΣ και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το ΓΛΚ.  

• Διατυπώνει εισήγηση για κάθε σχέδιο νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, 
πολιτικής ή προγράμματος που επισπεύδει ή πρότασης που διατυπώνει το Υπουργείο του και 

αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εφόσον έχει επίπτωση στο ΜΠΔΣ ή στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου ή των φορέων αυτής. Η εν λόγω εισήγηση κοινοποιείται στον Υπουργό και τον Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου, καθώς και στο ΓΛΚ. 
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• Εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής διαχείρισης που καθορίζονται από το ΓΛΚ και 
εισηγείται υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με τη δημοσιονομική 

διαχείριση για θέματα αρμοδιότητάς του. Σε περίπτωση επικαιροποίησης του Μ.Π.Δ.Σ., οφείλει να 

εκδίδει προς τους εποπτευόμενους φορείς υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες 
σχετικά με τις απαραίτητες προσαρμογές στη δημοσιονομική διαχείριση, εφόσον δεν απαιτείται 

έγκριση από τον Υπουργό. 
• Μεριμνά για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής και την 

κατάργηση περιττών διοικητικών τύπων και διατυπώσεων. 
• Εισηγείται για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων, με την 

υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. 
• Εισηγείται την ετήσια στοχοθεσία της Γενικής Διεύθυνσης και την παρακολουθεί βάσει των 

θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη συνεχή 

βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων 

οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. 
• Σχεδιάζει, διαχειρίζεται και εγκρίνει τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των υπαγόμενων στη 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής οργανικών 

μονάδων.  
• Διασφαλίζει συνθήκες οριζόντιας συνεργασίας με τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου και 

λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 
• Συμβάλει στην συνεργασία των διευθύνσεων ως προς τη διαχείριση των καταστάσεων κρίσεως.  
• Κατανέμει τις εργασίες, συντονίζει και ελέγχει τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων που 

υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση. Λαμβάνει ανατροφοδότηση για την εξέλιξή τους. 
• Αξιολογεί, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπαγόμενα σε αυτόν στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης. 
 

Συντονισμός 

• Συντονίζει και αναθέτει εργασίες στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται 

στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. 
• Συντονίζει δράσεις για τον περιορισμό των συναρμοδιοτήτων φορέων ή οργάνων της Διοίκησης 

κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 
 

 

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 

• Εκπροσωπεί τη Γενική �ιεύθυνση όπου απαιτείται  

• Συνεργάζεται µε τους λοιπούς Γενικούς �ιευθυντές του Υπουργείου και των 

άλλων Υπουργείων, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση 

της κυβερνητικής πολιτικής σε θέµατα αρµοδιότητάς του 

• Εκπροσωπεί το Υπουργείο στις επαφές του µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

οργανισµούς και θεσµούς, για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του 

 

Απαιτούμενα  Προσόντα 

 

 
 
 
Τυπικά Προσόντα  
 
αρ. 29 & 30 του ν.4369/2016 

Στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Αναπτυξιακής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος κλάδου / ειδικότητας 

της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ εφόσον: 

Α.           α) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 

για ένα (1)   έτος τουλάχιστον ή 
β) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία 
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(Α΄33) 
 
αρ. 24 του ν.4270/2014 (Α΄143) 
 
αρ. έκτο του ν. 4464/2017 (Α΄ 46)  
 
αρ. 7 του π.δ 105/2014 (Α΄172) 

αρ.26, 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 

39) 

αρ.15 &36 του π.δ.141/2017 

(Α΄180) 

(3) τουλάχιστον έτη ή 
γ) είναι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού 

διπλώματος ή απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχος 

αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και 

κατέχει βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) 

έτη στο βαθμό αυτόν ή 

δ) κατέχει το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα 

(10) έτη στο βαθμό αυτόν και 

Β.            Έχει τα ακόλουθα τυπικά προσόντα: 

            α)Πτυχίο Νομικής, Οικονομικών, Οικονομικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, 
Δημοσίων Οικονομικών, Περιφερειακής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης, Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής 

Επιστήμης, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, 

Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών 

Μαθηματικών, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 

Διοικητικής Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, 

Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης, 

Μαθηματικών, Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και 

Δημόσιου Δικαίου ή πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή  

             β) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο 

της αλλοδαπής και αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή 

διοικητικής κατεύθυνσης. 

Γνώσεις και Εμπειρία 
 
Α.     Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας 

και  
Β.     Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικού αντικειμένου 

και ιδίως στα κάτωθι θέματα: 

− κατάρτισης, αναθεώρησης και υλοποίησης του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

(ΜΠΔΣ), 

− κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του κρατικού 
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

− παρακολούθησης της εκτέλεσης του ΠΔΕ, 

− σύνταξης, ανάλυσης και παρακολούθησης οικονομικών 
καταστάσεων, οικονομικών αναφορών και οικονομικών 

στοιχείων, 

− οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής 
Πολιτικής, 

− οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, 
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− εσόδων και περιουσίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

− ελέγχου δαπανών, 

− δημοσιονομικού ελέγχου,  

− ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 

• εφαρμογής δημοσιολογιστικών διατάξεων 

  

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 

εργασίας 

• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

• Συνεργασία με εκπροσώπους άλλων χωρών στο πλαίσιο 

ευρωπαϊκών/διεθνών ομάδων εργασίας 

  

 

Δεξιότητες 

• Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /ομαδικό πνεύμα 

• Να εμψυχώνει τις ομάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσμάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειμενικός  και εχέμυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, 

κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

 

Διάρκεια θητείας Υποχρεωτική επιμόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης 

Άλλες Πληροφορίες 

 

3 έτη 

 

Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή Γενικού Γραμματέα 

 

 

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ 

Υπογραφή Προϊσταμένης 

Γενικής Διεύθυνσης 
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