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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,         5 Ιουλίου  2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Αριθ. Πρωτ. 50129

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ MONIMOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣ :
Όπως ο πίνακας αποδεκτώνΤαχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Τ.Κ. 101 83, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  κατ΄  εφαρμογή  των  διατάξεων  των
άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπο� ψη: 
1. Τις διατα� ξεις:
α) των α� ρθρων 84-86 του ν.  3528/2007 (Α΄ 26) «Κυ� ρωση του Κω� δικα Κατα� στασης
Δημο� σιων Πολιτικω� ν Διοικητικω� ν Υπαλλη� λων και Υπαλλη� λων Ν.Π.Δ.Δ.», ο� πως ισχυ� ουν,
β)  των α� ρθρων 79 παρ. 3 και 45 παρ. 5 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53),
γ) του α� ρθρου 30 παρ. 2 του ν. 4301/2014 (Α' 223) «Οργα� νωση της νομικη� ς μορφη� ς
των  θρησκευτικω� ν  κοινοτη� των  και  των  ενω� σεω� ν  τους  στην  Ελλα� δα  και  α� λλες
διατα� ξεις αρμοδιο� τητας Γενικη� ς Γραμματει�ας Θρησκευμα� των και λοιπε�ς διατα� ξεις»,
δ)  του  ν.  3852/2010  (A΄  87)  «Νε�α  Αρχιτεκτονικη�  της  Αυτοδιοι�κησης  και  της
Αποκεντρωμε�νης Διοι�κησης − Προ� γραμμα Καλλικρα� της», ο� πως τροποποιη� θηκε με τον
ν. 4555/2018 – Προ� γραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133).
2. Τις διατα� ξεις :
α) του α� ρθρου 90 του Κω� δικα Νομοθεσι�ας για την Κυβε�ρνηση και τα Κυβερνητικα�
Όργανα, που κυρω� θηκε με το α� ρθρο πρω� το του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
β)  του  π.δ.  141/2017  (Α΄  180)  «Οργανισμο� ς  Υπουργει�ου  Εσωτερικω� ν»  και  του  
π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμο� ς του Υπουργει�ου Διοικητικη� ς Ανασυγκρο� τησης»,
γ) του α� ρθρου 3 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Συγχω� νευση των Υπουργει�ων Διοικητικη� ς
Ανασυγκρο� τησης  και  Εσωτερικω� ν  σε  νε�ο  Υπουργει�ο  Εσωτερικω� ν  και  μεταφορα�
αρμοδιοτη� των στο νε�ο Υπουργει�ο»,
δ) Τις διατα� ξεις του π.δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμο� ς Υπουργω� ν, Αναπληρωτω� ν Υπουργω� ν
και Υφυπουργω� ν»,
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ε)  του α� ρθρου 12 του π.δ.  84/2019 (Α΄ 123)  «Συ� σταση και  κατα� ργηση Γενικω� ν  και
Ειδικω� ν Γραμματειω� ν/Ενιαι�ων Διοικητικω� ν Τομε�ων στο Υπουργει�ο Εσωτερικω� ν»,
στ)  του  π.δ.  50/2001  (Α΄  39)  «Καθορισμο� ς  των  προσο� ντων  διορισμου�  σε  θε�σεις
φορε�ων του Δημοσι�ου Τομε�α», ο� πως τροποποιη� θηκε και ισχυ� ει.
3. α) Την αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016) απο� φαση του
Γενικου�  Γραμματε�α  Αποκεντρωμε�νης  Διοι�κησης  Μακεδονι�ας  –  Θρα� κης,  «Έγκριση
τροποποι�ησης  του  Οργανισμου�  Εσωτερικη� ς  Υπηρεσι�ας  της  Περιφε�ρειας  Κεντρικη� ς
Μακεδονι�ας», ο� πως τροποποιη� θηκε και ισχυ� ει,
β) Τα ειδικα�  περιγρα� μματα θε�σεων εργασι�ας των προκηρυσσο� μενων θε�σεων, τα οποι�α
προσαρτω� νται στην παρου� σα και αποτελου� ν αναπο� σπαστο με�ρος της.
4. α) Την αριθμ. 58591/9.8.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 593) απο� φαση του Πρωθυπουργου�  και του
Υπουργου�  Εσωτερικω� ν  «Ανα� θεση  καθηκο� ντων  σε  θε�ση  μετακλητη� ς  Γενικη� ς
Γραμματε�ως Ανθρω� πινου Δυναμικου�  Δημοσι�ου Τομε�α του Υπουργει�ου Εσωτερικω� ν»,
β) Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ. 32096/16-12-2016 (Β΄4123) ΚΥΑ περι�
διεξαγωγη� ς δομημε�νης συνε�ντευξης κατα�  την επιλογη�  προιHσταμε�νων, ο� πως ισχυ� ει,
γ)  Την  αριθμ.  ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.38337/6.11.2019  (Β΄  4170)  υπουργικη�  απο� φαση
«Συ� σταση και ανασυγκρο� τηση τριω� ν (3) Ειδικω� ν Συμβουλι�ων Επιλογη� ς ΠροιHσταμε�νων
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργει�ου Εσωτερικω� ν», ο� πως ισχυ� ει,
δ)  Την  αριθμ.  ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.2092/14.1.2020  (ΑΔΑ:ΨΧ8246ΜΤΛ6-ΙΙΒ)  υπουργικη�
απο� φαση  «Ορισμο� ς  μελω� ν  Ειδικω� ν  Συμβουλι�ων  Επιλογη� ς  ΠροιHσταμε�νων  (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
του α� ρθρου 86 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) ο� πως ισχυ� ει».
5.  Τις  αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.6.2020  (ΑΔΑ:  ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ)  και
71430/27-10-2020  (ΑΔΑ  ΩΝΚ846ΜΤΛ6-Θ59)  εγκυκλι�ους  του  Υπουργει�ου
Εσωτερικω� ν.
6.  Tα  αριθμ.  635919(9179)/13-11-2020,  655413(9514)/26-11-2020  και
359251(7537)/14-6-2021 ε�γγραφα της Περιφε�ρειας Κεντρικη� ς Μακεδονι�ας και 
7.  Την  ανα� γκη  ευ� ρυθμης  λειτουργι�ας  των  υπηρεσιω� ν  και  πλη� ρωσης  των
προκηρυσσο� μενων θε�σεων ευθυ� νης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Προκηρυ� σσουμε  τις  κα� τωθι  θε�σεις  ευθυ� νης  επιπε�δου  Γενικη� ς  Διευ� θυνσης  της
Περιφε�ρειας Κεντρικη� ς Μακεδονι�ας:

1. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 

2. Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών

3. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης  και Περιβάλλοντος 

4. Γενική Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

5. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

6. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
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Τα καθη� κοντα των προιHσταμε�νων των προκηρυσσο� μενων θε�σεων ευθυ� νης  ει�ναι  τα
ακο� λουθα:
1.  Η  ευθυγρα� μμιση  των  στρατηγικω� ν  σκοπω� ν  της  Γενικη� ς  Διευ� θυνσης  με  την
αποστολη�  της Περιφε�ρειας.
2.  Ο  συντονισμο� ς  των  προιHσταμε�νων των οργανικω� ν  μονα� δων που υπα� γονται  στη
Γενικη�  Διευ� θυνση για την επι�τευξη των επιχειρησιακω� ν τους στο� χων.
3.  Η παροχη�  εμπεριστατωμε�νων εισηγη� σεων στην  αιρετη�  ηγεσι�α, μετα�  απο�  ανα� λυση
δεδομε�νων  και  αξιολο� γηση  κινδυ� νων,  καθω� ς  και  η  διαμο� ρφωση  εναλλακτικω� ν
επιλογω� ν,  βα� σει  της  ανα� λυσης  του  εσωτερικου�  και  εξωτερικου�  περιβα� λλοντος
λειτουργι�ας του φορε�α.
4. Η διασφα� λιση συνθηκω� ν οριζο� ντιας συνεργασι�ας μεταξυ�  των Γενικω� ν Διευθυ� νσεων
του φορε�α και λοιπω� ν φορε�ων της Δημο� σιας Διοι�κησης.
5. Η ανα� ληψη πρωτοβουλιω� ν για τη διαχει�ριση κρι�σεων.
6.  Η  διαχει�ριση  και  αξιοποι�ηση  του  προσωπικου� ,  ω� στε  να  επιτυγχα� νονται  οι
θεσπισμε�νοι στο� χοι.
7.  Η  ε�γκριση  των  περιγραμμα� των  θε�σεων  εργασι�ας  των  υποκει�μενων  οργανικω� ν
μονα� δων.
8.  Η  ειση� γηση  της  ετη� σιας  στοχοθεσι�ας  και  η  παρακολου� θηση�  της  βα� σει  των
θεσπισμε�νων  δεικτω� ν  απο� δοσης,  καθω� ς  και  η  συνεχη� ς  βελτι�ωση  του  τρο� που
λειτουργι�ας των οργανικω� ν μονα� δων, με την υποβολη�  προτα� σεων οργανωτικου�  και
επιχειρησιακου�  ανασχεδιασμου� .
9. Η αξιολο� γηση του προσωπικου�  συ� μφωνα με το ισχυ� ον θεσμικο�  πλαι�σιο.
10. Η εκπροσω� πηση της Γενικη� ς Διευ� θυνσης, ο� που απαιτει�ται.
11. Κα� θε ειδικο� τερο καθη� κον που απορρε�ει απο�  αρμοδιο� τητες που περιγρα� φονται στις
οικει�ες  οργανικε�ς  διατα� ξεις,  στην  κει�μενη  νομοθεσι�α  και  στα  ειδικα�  περιγρα� μματα
θε�σεων, που προσαρτω� νται στην παρου� σα προκη� ρυξη και αποτελου� ν αναπο� σπαστο
με�ρος αυτη� ς.

1)  Δικαι�ωμα  υποβολη� ς  αι�τησης  υποψηφιο� τητας  ε�χουν  οι  υπα� λληλοι  δημο� σιων
υπηρεσιω� ν  η�  Ν.Π.Δ.Δ.,  των Ανεξα� ρτητων Αρχω� ν  και  των ΟΤΑ β΄  βαθμου�  η�  Ν.Π.Δ.Δ.
αυτω� ν, μο� νιμοι και με σχε�ση εργασι�ας Ι.Δ.Α.Χ., κατηγορι�ας/εκπαιδευτικη� ς βαθμι�δας ΠΕ
η�  ΤΕ, οι οποι�οι ανη� κουν σε κλα� δο/ειδικο� τητα, οι υπα� λληλοι του οποι�ου προβλε�πεται
απο�  τις  οικει�ες  οργανικε�ς  διατα� ξεις  ο� τι  μπορου� ν  να  προιNστανται  στις
προκηρυσσο� μενες θε�σεις η�  κατε�χουν τον βασικο�  τι�τλο σπουδω� ν του κλα� δου αυτου�  η�
ει�ναι απο� φοιτοι της Εθνικη� ς Σχολη� ς Δημο� σιας Διοι�κησης και Αυτοδιοι�κησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
ανεξαρτη� τως  του  τι�τλου  σπουδω� ν  που  κατε�χουν.  Όλοι  οι  ανωτε�ρω  υποψη� φιοι  θα
πρε�πει να πληρου� ν τους ο� ρους και τις προυH ποθε�σεις της προκη� ρυξης, να υπα� γονται
στις διατα� ξεις του Υπαλληλικου�  Κω� δικα ( ν.  3528/2007,  ο� πως ισχυ� ει) και επιπλε�ον,
κατα�  την ημερομηνι�α λη� ξης προθεσμι�ας υποβολη� ς αιτη� σεων υποψηφιοτη� των:

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΥΘΥΝΗΣ
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α)  να  ε�χουν  ασκη� σει  καθη� κοντα  προιHσταμε�νου  Γενικη� ς  Διευ� θυνσης  για  ε�να  (1)
τουλα� χιστον ε�τος η�  

β) να ε�χουν ασκη� σει καθη� κοντα προιHσταμε�νου Διευ� θυνσης για τρι�α (3) τουλα� χιστον
ε�τη η�  

γ) να ει�ναι κα� τοχοι αναγνωρισμε�νου συναφου� ς διδακτορικου�  διπλω� ματος η�  απο� φοιτοι
της  Εθνικη� ς  Σχολη� ς  Δημο� σιας  Διοι�κησης  και  Αυτοδιοι�κησης  (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  η�  κα� τοχοι
αναγνωρισμε�νου συναφου� ς μεταπτυχιακου�  τι�τλου σπουδω� ν, να κατε�χουν βαθμο�  Α΄ με
πλεονα� ζοντα χρο� νο τουλα� χιστον οκτω�  (8) ε�τη στον βαθμο�  αυτο� ν και να ε�χουν ασκη� σει
καθη� κοντα ΠροιHσταμε�νου Τμη� ματος για τρι�α (3) ε�τη τουλα� χιστον η�  

δ) να κατε�χουν τον βαθμο�  Α΄ με πλεονα� ζοντα χρο� νο τουλα� χιστον δε�κα (10) ε�τη στον
βαθμο�  αυτο� ν  και  να  ε�χουν  ασκη� σει  καθη� κοντα  ΠροιHσταμε�νου  για  πε�ντε  (5)  ε�τη
τουλα� χιστον, εκ των οποι�ων δυ� ο (2) ε�τη σε Διευ� θυνση. 

Για  την  εφαρμογη�  των  διατα� ξεων  των  α� ρθρων 84  και  85  του  Υ.Κ.,  ο� πως  ισχυ� ουν,
λαμβα� νεται υπο� ψη αποκλειστικα�  η α� σκηση καθηκο� ντων Υπηρεσιακου�  Γραμματε�α και
η  εν  τοις  πρα� γμασι  α� σκηση  καθηκο� ντων  ευθυ� νης  επιπε�δου  Γενικη� ς  Διευ� θυνσης,
Διευ� θυνσης  η�  Τμη� ματος,  αντι�στοιχα,  που  ε�χει  διανυθει�  σε  Υπουργει�α,  Γενικε�ς  και
Ειδικε�ς Γραμματει�ες,  Αποκεντρωμε�νες Διοικη� σεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξα� ρτητες Αρχε�ς,  Ο.Τ.Α.
Α΄ και Β΄ βαθμου�  και Ν.Π.Δ.Δ. αυτω� ν, σε αυτοτελει�ς δημο� σιες υπηρεσι�ες, καθω� ς και σε
νομικα�  προ� σωπα  ιδιωτικου�  δικαι�ου  που  ανη� κουν  στη  Γενικη�  Κυβε�ρνηση,  ο� πως
εκα� στοτε  οριοθετει�ται  απο�  την  Ελληνικη�  Στατιστικη�  Αρχη�  στο  Μητρω� ο  Φορε�ων
Γενικη� ς Κυβε�ρνησης.

2) Για κα� θε προκηρυσσο� μενη θε�ση οι υποψη� φιοι θα πρε�πει να διαθε�τουν : α) πτυχι�ο η�
δι�πλωμα ΑΕΙ η�  ΤΕΙ της ημεδαπη� ς η�  ισο� τιμο της αλλοδαπη� ς συ� μφωνα με τα οριζο� μενα
στις διατα� ξεις του π.δ. 50/2001, ο� πως ισχυ� ει και β) τα απαιτου� μενα τυπικα�  προσο� ντα,
ο� πως  προβλε�πονται  στις  οικει�ες  οργανικε�ς  διατα� ξεις  και  στα  ειδικα�  περιγρα� μματα
θε�σεων,  τα  οποι�α  προσαρτω� νται  στην  παρου� σα  προκη� ρυξη  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)  και
αποτελου� ν αναπο� σπαστο με�ρος αυτη� ς  και συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στις διατα� ξεις
του π.δ. 50/2001, ο� πως ισχυ� ει.

3) Ειδικα�  για την προκηρυσσο� μενη θε�ση της Γενικη� ς Διευ� θυνσης Δημο� σιας Υγει�ας και
Κοινωνικη� ς Με�ριμνας, δικαι�ωμα υποβολη� ς αι�τησης υποψηφιο� τητας ε�χουν και οι Ιατροι�
Δημο� σιας Υγει�ας ΕΣΥ που ανη� κουν οργανικα�  στις περιφε�ρειες και υπηρετου� ν με σχε�ση
εργασι�ας δημοσι�ου δικαι�ου (αρ. 45 παρ. 5 του ν. 4674/2020).

1. Δεν επιτρε�πεται να ει�ναι υποψη� φιος για επιλογη�  σε θε�ση προιHσταμε�νου υπα� λληλος,
που  αποχωρει�  αυτοδικαι�ως  απο�  την  υπηρεσι�α  εντο� ς  ενο� ς  (1)  ε�τους  απο�  την
ημερομηνι�α λη� ξης της προθεσμι�ας υποβολη� ς των υποψηφιοτη� των. 
2.  Δεν  επιτρε�πεται  να  ει�ναι  υποψη� φιος  για  την  επιλογη�  προιHσταμε�νου,  ου� τε  να
τοποθετηθει� προιHστα� μενος υπα� λληλος, ο οποι�ος διανυ� ει δοκιμαστικη�  υπηρεσι�α η�  τελει�
σε διαθεσιμο� τητα η�  αργι�α, η�  ε�χει καταδικαστει� τελεσιδι�κως για τα αναφερο� μενα στην
παρα� γραφο  1  του  α� ρθρου  8  του  Υ.Κ.  αδικη� ματα  η�  του  ε�χει  επιβληθει�  τελεσι�δικα

IV. KΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
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οποιαδη� ποτε  πειθαρχικη�  ποινη�  ανω� τερη  του  προστι�μου  αποδοχω� ν  τεσσα� ρων  (4)
μηνω� ν για οποιοδη� ποτε πειθαρχικο�  παρα� πτωμα με�χρι τη διαγραφη�  της ποινη� ς κατα�  το
α� ρθρο 145 του Υπαλληλικου�  Κω� δικα .
3.  Δεν  επιτρε�πεται  να  ει�ναι  υποψη� φιος,  ΠροιHστα� μενος  Γενικη� ς  Διευ� θυνσης  που
υπηρετει�  κατ’εφαρμογη�  των διατα� ξεων του α� ρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), ο� πως
ισχυ� ει. 
4. Δεν επιτρε�πεται να υποβα� λει αι�τηση υποψηφιο� τητας, υπα� λληλος που ε�χει επιλεγει�
και τοποθετηθει� προιHστα� μενος σε θε�ση ευθυ� νης επιπε�δου Γενικη� ς Διευ� θυνσης, εφο� σον
δεν  ε�χει  διανυ� σει  τα  δυ� ο  τρι�τα  (2/3)  της  προβλεπο� μενης  θητει�ας  του  κατα�  την
ημερομηνι�α λη� ξης της προθεσμι�ας υποβολη� ς υποψηφιοτη� των στις προκηρυσσο� μενες
θε�σεις ευθυ� νης.
5.  Δεν  ε�χει  δικαι�ωμα  υποβολη� ς  αι�τησης  υποψηφιο� τητας  για  επιλογη�  στις
προκηρυσσο� μενες θε�σεις, υπα� λληλος που ε�χει  απαλλαγει�  απο�  τα καθη� κοντα του ως
προιHσταμε�νου, βα� σει της παρ. 10 του α� ρθρου 86 του Υ.Κ. πριν απο�  την πα� ροδο δυ� ο (2)
ετω� ν απο�  την ε�κδοση της σχετικη� ς απο� φασης απαλλαγη� ς του.

1. Η προθεσμι�α υποβολη� ς των αιτη� σεων υποψηφιο� τητας ορι�ζεται σε 15 ημε�ρες
και ξεκινα�  5 ημε�ρες μετα�  τη δημοσι�ευση της προκη� ρυξης, η� τοι  αρχίζει την  
11η Ιουλίου 2021,  ημέρα Κυριακή και λήγει την 26η Ιουλίου 2021, ημέρα
Δευτέρα.

2. Το  εμπρο� θεσμο  της  αι�τησης  υποψηφιο� τητας  κρι�νεται  απο�  τη  σχετικη�
πρωτοκο� λληση  αυτη� ς  η�  απο�  τη  σφραγι�δα  του  ταχυδρομει�ου,  εφο� σον  αυτη�
αποστε�λλεται ταχυδρομικω� ς.

1. Οι υποψη� φιοι μπορου� ν να υποβα� λουν αι�τηση υποψηφιο� τητας για πε�ντε (5) θε�σεις
κατ’ανω� τατο  ο� ριο.  Η  αι�τηση  συμπληρω� νεται  και  υποβα� λλεται  συ� μφωνα  με  το
υπο� δειγμα αι�τησης,  το οποι�ο προσαρτα� ται  στην παρου� σα προκη� ρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄) και αποτελει� αναπο� σπαστο με�ρος αυτη� ς.
2. Η αι�τηση υποψηφιο� τητας κατατι�θεται στην αρμο� δια Διευ� θυνση Προσωπικου� , ο� που
ανη� κει  οργανικα�  ο  υπα� λληλος.  Την  αι�τηση  υποβα� λλει  ο  υποψη� φιος  ει�τε
αυτοπροσω� πως  ει�τε  με  α� λλο  εξουσιοδοτημε�νο  απο�  αυτο� ν  προ� σωπο,  εφο� σον  η
εξουσιοδο� τηση φε�ρει την υπογραφη�  του υποψηφι�ου θεωρημε�νη απο�  δημο� σια αρχη� ,
ει�τε  ταχυδρομικω� ς  επι�  αποδει�ξει.  Στην  περι�πτωση  αποστολη� ς  των  αιτη� σεων
ταχυδρομικω� ς,  το εμπρο� θεσμο των αιτη� σεων κρι�νεται με βα� ση την ημερομηνι�α που
φε�ρει ο φα� κελος αποστολη� ς, ο οποι�ος, μετα�  την αποσφρα� γιση�  του, επισυνα� πτεται στην
αι�τηση του υποψηφι�ου.
3.  Η αι�τηση υποψηφιο� τητας  συνοδευ� εται  απο�  αναλυτικο�  βιογραφικο�  σημει�ωμα,  το
οποι�ο  επε�χει  θε�ση υπευ� θυνης δη� λωσης και συντα� σσεται  με ευθυ� νη του υποψηφι�ου
συ� μφωνα  με  το  υπο� δειγμα,  το  οποι�ο  προσαρτα� ται  στην  παρου� σα  προκη� ρυξη
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και αποτελει� αναπο� σπαστο με�ρος αυτη� ς.
Σε περι�πτωση αναντιστοιχι�ας των ο� σων υπευ� θυνα δηλω� νει ο υποψη� φιος στην αι�τηση
υποψηφιο� τητας  και  στο  βιογραφικο�  σημει�ωμα  με  ο� σα  τηρου� νται  στο  προσωπικο�
Μητρω� ο  του  υπαλλη� λου  και  στο  αρχει�ο  της  Υπηρεσι�ας,  λαμβα� νονται  υπο� ψη  ο� σα
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βεβαιω� νει  η  οικει�α  Διευ� θυνση  Προσωπικου� ,  αφου�  προηγουμε�νως  ε�χει  καλε�σει  τον
υποψη� φιο  για  την  προσκο� μιση  των  επιπλε�ον  εκει�νων  στοιχει�ων  που  υπευ� θυνα
δηλω� νει  ο� τι  κατε�χει.  Η ανωτε�ρω διαδικασι�α  βεβαι�ωσης των στοιχει�ων της αι�τησης
υποψηφιο� τητας  και  του  βιογραφικου�  σημειω� ματος  του  υπαλλη� λου  απο�  τις  οικει�ες
Διευθυ� νσεις Προσωπικου�  γι�νεται εντο� ς αποκλειστικη� ς προθεσμι�ας δε�κα (10) ημερω� ν
απο�  την επομε�νη της λη� ξης της προθεσμι�ας υποβολη� ς υποψηφιοτη� των. Η βεβαι�ωση
στοιχει�ων  συντα� σσεται  συ� μφωνα  με  το  υπο� δειγμα  στην  αρ.  πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) εγκυ� κλιο. 
4. Μετα�  το πε�ρας της προηγου� μενης αποκλειστικη� ς δεκαη� μερης προθεσμι�ας της παρ. 3,
οι  Διευθυ� νσεις  Προσωπικου�  κοινοποιου� ν  αμελλητι�  σε  κα� θε  υποψη� φιο  τη  βεβαι�ωση
των στοιχει�ων της αι�τησης υποψηφιο� τητας και του βιογραφικου�  του σημειω� ματος. Οι
υποψη� φιοι, εντο� ς αποκλειστικη� ς προθεσμι�ας πε�ντε (5) ημερω� ν απο�  την κοινοποι�ηση,
υποβα� λλουν στη Διευ� θυνση Προσωπικου�  τυχο� ν ενστα� σεις τους επι�  των βεβαιω� σεων.
Οι  εν  λο� γω  ενστα� σεις  εξετα� ζονται  απο�  τις  Διευθυ� νσεις  Προσωπικου�  εντο� ς
αποκλειστικη� ς προθεσμι�ας πε�ντε (5) ημερω� ν.
5.  Μετα�  το  πε�ρας  των  διαδικασιω� ν  των  παρ.  3  και  4,  οι  οικει�ες  Διευθυ� νσεις
Προσωπικου�  αποστε�λλουν  αμελλητι�  στη  Γραμματει�α  του  2ου Ειδικου�  Συμβουλι�ου
Επιλογη� ς ΠροιHσταμε�νων (Βασ. Σοφι�ας 15, 10674, Αθη� να) τις αιτη� σεις υποψηφιο� τητας
των ενδιαφερομε�νων και τα βιογραφικα�  τους σημειω� ματα, τις βεβαιω� σεις στοιχει�ων
των αρμο� διων Διευθυ� νσεων Προσωπικου� , τις τυχο� ν ενστα� σεις που υποβλη� θηκαν απο�
τους  υποψη� φιους,  καθω� ς  και  αντι�γραφα  των  επικαλου� μενων  στοιχει�ων  στις
βεβαιω� σεις  και τα βιογραφικα�  σημειω� ματα που τηρου� νται στο προσωπικο�  μητρω� ο, με
κοινοποι�ηση  του  διαβιβαστικου�  αυτου�  εγγρα� φου  στη  Διευ� θυνση  Ανθρωπι�νου
Δυναμικου�  και  Διαχει�ρισης  Ποιο� τητας  της  Περιφε�ρειας  Κεντρικη� ς  Μακεδονι�ας,  26ης

Οκτωβρι�ου 64, 546 27, Θεσσαλονι�κη.

1.  Η επιλογη�  των υποψηφι�ων πραγματοποιει�ται απο�  το 2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π., συ� μφωνα με τις
διατα� ξεις  των  α� ρθρων  84-86  του  Υ.Κ.,  ο� πως  ισχυ� ει,  καθω� ς  και  τις  διατα� ξεις  της  
παρ. 3 του α� ρθρου 79 του ν. 4674/2020.
2.  Το 2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π. εξετα� ζει κατ΄ αρχα� ς το παραδεκτο�  των αιτη� σεων των υποψηφι�ων,
συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στα α� ρθρα 84-86 του Υ.Κ., ο� πως ισχυ� ει. Οι υποψη� φιοι που
δεν  πληρου� ν  τους  ο� ρους  του  νο� μου  και  της  προκη� ρυξης  αποκλει�ονται  απο�  την
περαιτε�ρω  διαδικασι�α,  με  απο� φαση  του  2ου ΕΙ.Σ.Ε.Π.,  η  οποι�α  καταχωρι�ζεται  στα
πρακτικα�  και συντα� σσεται σχετικο� ς πι�νακας. Οι λοιποι� υποψη� φιοι μοριοδοτου� νται απο�
το 2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π. συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 85 του Υ.Κ., ο� πως ισχυ� ει, στις εξη� ς
ομα� δες κριτηρι�ων:
 ομα� δα κριτηρι�ων α΄: τυπικα� , εκπαιδευτικα�  προσο� ντα και προσο� ντα επαγγελματικη� ς

κατα� ρτισης,
 ομα� δα κριτηρι�ων β΄: εργασιακη�  εμπειρι�α και α� σκηση καθηκο� ντων ευθυ� νης.
Συ� μφωνα με την περ.(γ) της παρ.3 του α� ρθρου 85 του Υ.Κ.,  ο� πως ισχυ� ει,  κατα�  την
πρω� τη  εφαρμογη�  του  νο� μου,  η  αξιολο� γηση,  ως  προυH πο� θεση  επιλογη� ς  βα� σει  του
α� ρθρου  84  και  ως  μοριοδοτου� μενο  κριτη� ριο  βα� σει  του  α� ρθρου  85  του  Υ.Κ.  δεν
λαμβα� νεται υπο� ψη. 
3. Στη συνε�χεια, το 2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π., με βα� ση την ως α� νω μοριοδο� τηση, καταρτι�ζει πι�νακα
κατα� ταξης  για  κα� θε  προκηρυσσο� μενη  θε�ση  κατα�  φθι�νουσα  σειρα�  βαθμολογι�ας.  Ο
πι�νακας αυτο� ς, καθω� ς και ο πι�νακας αποκλειο� μενων αναρτω� νται στην ιστοσελι�δα του
Α.Σ.Ε.Π. Κατα�  των πινα� κων αυτω� ν υποβα� λλονται ενω� πιον του 2ου ΕΙ.Σ.Ε.Π. ενστα� σεις,
με�σω του διαδικτυακου�  το� που του Α.Σ.Ε.Π. εντο� ς αποκλειστικη� ς προθεσμι�ας τριω� ν (3)
εργα� σιμων ημερω� ν απο�  την ημερομηνι�α ανα� ρτησης των πινα� κων στην ιστοσελι�δα του
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Α.Σ.Ε.Π.  Ενστα� σεις  που  υποβα� λλονται  μετα�  το  πε�ρας  της  ανωτε�ρω  προθεσμι�ας
απορρι�πτονται ως απαρα� δεκτες.
4. Οι επτα�  (7) πρω� τοι υποψη� φιοι κα� θε πι�νακα κατα� ταξης καλου� νται στη διαδικασι�α
της  δομημε�νης  συνε�ντευξης.  Για  τη  διενε�ργεια  της  δομημε�νης  συνε�ντευξης  κα� θε
υποψη� φιος καλει�ται χωριστα� .  Κατα�  τη διαδικασι�α της δομημε�νης συνε�ντευξης, το 2ο

ΕΙ.Σ.Ε.Π.  λαμβα� νει  υπο� ψη  του  τα  ειδικα�  περιγρα� μματα  θε�σεων  εργασι�ας,  τα  οποι�α
προσαρτω� νται  στην  παρου� σα  προκη� ρυξη  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)  και  αποτελου� ν
αναπο� σπαστο με�ρος αυτη� ς. 
5. Για  την  τελικη�  μοριοδο� τηση,  ο  συνολικο� ς  αριθμο� ς  των  μορι�ων  κα� θε  ομα� δας
κριτηρι�ων,  με  εξαι�ρεση  την  ομα� δα  κριτηρι�ων  γ’,  πολλαπλασια� ζεται  με  τον  εξη� ς
συντελεστη� : 
 33% για την ομα� δα κριτηρι�ων α΄:  τυπικα� ,  εκπαιδευτικα�  προσο� ντα και  προσο� ντα

επαγγελματικη� ς κατα� ρτισης, 
 33%  για  την  ομα� δα  κριτηρι�ων  β΄:  εργασιακη�  εμπειρι�α  και  α� σκηση  καθηκο� ντων

ευθυ� νης, 
 34% για την ομα� δα κριτηρι�ων δ΄: δομημε�νη συνε�ντευξη. 
6. Ακολου� θως,  το  2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.  καταρτι�ζει  πι�νακα  κατα� ταξης  κατα�  φθι�νουσα  σειρα�
βαθμολογι�ας  για  κα� θε  προκηρυσσο� μενη  θε�ση.  Το  ο� νομα  του  επικρατε�στερου,  ανα�
θε�ση, υποψηφι�ου αναρτα� ται στην ιστοσελι�δα του Α.Σ.Ε.Π.
7.  Όσοι  επιλε�γονται  απο�  το  2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.  τοποθετου� νται,  με  απο� φαση  του
Περιφερεια� ρχη Κεντρικη� ς Μακεδονι�ας, η οποι�α εκδι�δεται το αργο� τερο με�σα σε δε�κα
(10) ημε�ρες απο�  τη γνωστοποι�ηση της επιλογη� ς τους, ως προιHστα� μενοι στη θε�ση για
την οποι�α ε�χουν επιλεγει�,  για θητει�α τριω� ν (3) ετω� ν. Αν υπα� λληλος α� λλης δημο� σιας
υπηρεσι�ας  η�  Ν.Π.Δ.Δ.  η�  Ανεξα� ρτητης  Αρχη� ς  η�  α� λλης  Περιφε�ρειας  η�  Ν.Π.Δ.Δ.  αυτη� ς
επιλεγει�  ως  προιHστα� μενος  Γενικη� ς  Διευ� θυνσης,  με  την  τοποθε�τηση�  του  αποσπα� ται
αυτοδικαι�ως στην Περιφε�ρεια Κεντρικη� ς Μακεδονι�ας.

1.  Οι  προυH ποθε�σεις  και  τα  προσο� ντα επιλογη� ς  θα  πρε�πει  να συντρε�χουν  κατα�  την
ημερομηνι�α λη� ξης προθεσμι�ας υποβολη� ς αιτη� σεων υποψηφιο� τητας.
2. Τα κωλυ� ματα υποψηφιο� τητας δεν πρε�πει να συντρε�χουν σε οποιοδη� ποτε στα� διο της
διαδικασι�ας  επιλογη� ς,  καθω� ς  και  κατα�  τον  χρο� νο  τοποθε�τησης  του  υπαλλη� λου.  Οι
Διευθυ� νσεις  Διοικητικου� /Προσωπικου�  οφει�λουν  να  ενημερω� νουν  αμελλητι�  το  2ο

ΕΙ.Σ.Ε.Π. οποτεδη� ποτε ανακυ� ψει κω� λυμα υποψηφιο� τητας του υποψηφι�ου.

Όλα  τα  προσο� ντα  πρε�πει  να  αποδεικνυ� ονται  συ� μφωνα  με  τα  οριζο� μενα  στο  
π.δ.  50/2001,  ο� πως  ισχυ� ει.  Ειδικα� ,  για  την  απο� δειξη  του  επιπε�δου  γλωσσομα� θειας
λαμβα� νονται  υπο� ψη  τα  οριζο� μενα  στο  Παρα� ρτημα  Γλωσσομα� θειας,  το  οποι�ο  ει�ναι
αναρτημε�νο στην ιστοσελι�δα του Α.Σ.Ε.Π.
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1. Η  παρου� σα  προκη� ρυξη  αναρτα� ται  αμελλητι�  στο  Προ� γραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  του
Υπουργει�ου Εσωτερικω� ν και της Περιφε�ρειας Κεντρικη� ς Μακεδονι�ας.
2. Μετα�  την ανα� ρτηση�  της δημοσιευ� εται αμελλητι� στον διαδικτυακο�  το� πο (ιστοσελι�δα)
του Υπουργει�ου Εσωτερικω� ν, της Περιφε�ρειας Κεντρικη� ς Μακεδονι�ας και του ΑΣΕΠ.
3. Η παρου� σα προκη� ρυξη τοιχοκολλα� ται στο κατα� στημα της Περιφε�ρειας Κεντρικη� ς
Μακεδονι�ας επι�  της οδου�  26ης Οκτωβρι�ου 64,  Τ.Κ.  546 27, Θεσσαλονι�κη,  με σχετικο�
αποδεικτικο� .
4. Η  Διευ� θυνση  Διοι�κησης  της  Περιφε�ρειας  Κεντρικη� ς  Μακεδονι�ας  γνωστοποιει�,  με
κα� θε προ� σφορο τρο� πο, την προκη� ρυξη στους υπαλλη� λους που ανη� κουν οργανικα�  σε
αυτη� ν, προκειμε�νου να λα� βουν γνω� ση οι υπα� λληλοι.
5. Οι  αποδε�κτες  της  παρου� σας,  γνωστοποιου� ν,  με  κα� θε  προ� σφορο  τρο� πο,  την
προκη� ρυξη στους υπαλλη� λους που ανη� κουν οργανικα�  η�  υπηρετου� ν στον φορε�α, καθω� ς
και  στα  Ν.Π.Δ.Δ.  και  στους  φορει�ς  που  εποπτευ� ονται  απο�  αυτο� ν,  προκειμε�νου  να
λα� βουν γνω� ση οι υπα� λληλοι. 
6.  Το Υπουργει�ο Εσωτερικω� ν ει�ναι αρμο� διο για την κοινοποι�ηση της παρου� σας στις
Αποκεντρωμε�νες Διοικη� σεις και στους ΟΤΑ β΄ βαθμου� . 
7.  Για οποιαδη� ποτε πληροφορι�α η�  διευκρι�νιση επι�  της παρου� σας προκη� ρυξης και της
σχετικη� ς  διαδικασι�ας,  οι  υποψη� φιοι  μπορου� ν  να απευθυ� νονται  στην Αναπληρω� τρια
ΠροιHσταμε�νη  Διευ� θυνσης  Ανθρωπι�νου  Δυναμικου�  και  Διαχει�ρισης  Ποιο� τητας  της
Περιφε�ρειας  Κεντρικη� ς  Μακεδονι�ας,  κα  Χρυσου� λα  Χαρι�σκου,  
τηλ. 2313 319 434.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Υπο� δειγμα αι�τησης υποψηφιο� τητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπο� δειγμα βιογραφικου�  σημειω� ματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Έξι (6) περιγρα� μματα θε�σεων εργασι�ας (Π.Θ.Ε.) των θε�σεων ευθυ� νης

επιπε�δου Γενικη� ς Διευ� θυνσης

X. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

1. Όλα τα Υπουργεία
α) Γραφει�α Υπουργω� ν, Αναπληρωτω� ν Υπουργω� ν, Υφυπουργω� ν
β) Γραφει�α Γενικω� ν Γραμματε�ων
γ) Διευθυ� νσεις Διοικητικου� /Προσωπικου�
2. Ανεξάρτητες Αρχές
Δ/νσεις Διοικητικου�
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
α) Γραφει�α Γενικω� ν/Ειδικω� ν Γραμματε�ων
β) Διευθυ� νσεις Διοικητικου� /Προσωπικου�
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
α) Γραφει�α Συντονιστω� ν 
β) Διευθυ� νσεις Διοι�κησης
5. Περιφέρειες
α) Γραφει�α Περιφερειαρχω� ν
β) Διευθυ� νσεις Διοικητικου�  / Προσωπικου�
6. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
gd_prosl@asep.gr
7. 2ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
Βασ. Σοφι�ας 15, 10674, Αθη� να
8. Προεδρία της Κυβέρνησης
gdfas@government.gov.g
9. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Ένωση Περιφερειω� ν (ΕΝ.ΠΕ.)
2. Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ψυ� λλα 2 και Φιλελλη� νων, 105 57 Αθη� να.
3. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. (osyape  @  otenet  .  gr  )
4. Υπουργει�ο Εσωτερικω� ν, α)  Δ/νση Αξιολο� γησης και Παρακολου� θησης Διαδικασιω� ν 
Επιλογη� ς και Πειθαρχικω� ν Θεμα� των, Βασ. Σοφι�ας 15, 10674 ΑΘΗΝA, 
β) ΔΙΔΑΔ, hrm  @  ydmed  .  gov  .  gr  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
- Γραφει�ο Υπουργου�
- Γραφει�ο Αναπληρωτη�  Υπουργου�
- Γραφει�ο Γενικη� ς Γραμματε�ως Ανθρω� πινου Δυναμικου�  Δημο� σιου Τομε�α 
- Γραφει�ο Υπηρεσιακη� ς Γραμματε�ως 
- Δ/νση Διοικητικη� ς Υποστη� ριξης (προκειμε�νου να κοινοποιηθει� στους υπαλλη� λους του
Υπουργει�ου)
- Δ/νση Ηλεκτρονικη� ς Διακυβε�ρνησης    
(Με  την  παρα� κληση  να  αναρτηθει�  η  παρου� σα  προκη� ρυξη   στην  ιστοσελι�δα  του
Υπουργει�ου  στη  διαδρομη�  Υπουργει�ο/Αναρτηθε�ντα  Έγγραφα/Προκηρυ� ξεις
(https://www.ypes.gr/prokiriksis/).
- Δ/νση�  μας

https://www.ypes.gr/prokiriksis/
mailto:hrm@ydmed.gov.gr
mailto:osyape@otenet.gr
mailto:gdfas@government.gov.g
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡ. 84-86 ΤΟΥ Υ.Κ. (Ν. 3528/2007)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ./ΑΔΑ: Αρ. πρωτ. ….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: (κατά την οποία πρέπει να συντρέχουν όλα τα 
επικαλούμενα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος)

ΠΡΟΣ: (Διεύθυνση Προσωπικού 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:

ΚΙΝΗΤΟ:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1. (εργασίας)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2. (υπηρεσίας στην οποία υπηρετώ)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 3. (κατοικίας)

 Ε-MAIL:  1. (εργασίας)

 Ε-MAIL: 2. (προσωπικό)

Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΒΑΘΜΟΣ:                                                          ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ: 

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:

Α.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (καταγράφονται οι προκηρυσσόμενες θέσεις και επιλέγει ο υποψήφιος έως 5 )
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α/α ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕ Χ 
ΕΩΣ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 6
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Α.5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (συμπληρώστε με Χ  όσες από τις παρακάτω 
επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας)
Ανήκω οργανικά σε δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητη Αρχή ή ΟΤΑ β΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και υπάγομαι
στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
Ανήκω οργανικά στον φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και ανήκω σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από
τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στις προκηρυσσόμενες θέσεις

Κατέχω τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται
από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται
Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και μπορώ να συμμετέχω ως 
υποψήφιος για την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχω 
Είμαι Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, ανήκω οργανικά σε Περιφέρεια και υπηρετώ με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας /εκπαιδευτικής βαθμίδας  ΠΕ ή ΤΕ
Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος
Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη
Κατέχω τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου
συναφούς διδακτορικού διπλώματος
 και έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον 

Κατέχω τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθμό αυτόν και είμαι απόφοιτος της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και 
έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον 

Κατέχω τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου
συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη 
τουλάχιστον 

Κατέχω τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στον βαθμό αυτόν και 
έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον εκ των οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση 
Κατέχω οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής 
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Α.6  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 στην 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.
Έχω επιλεγεί και τοποθετηθεί προϊστάμενος με τις διατάξεις του Υ.Κ. σε θέση ευθύνης ίδιου επιπέδου και έχω διανύσει τα
δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας μου κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις
προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης
Έχω απαλλαγεί από τα καθήκοντά μου ως προϊσταμένου  βάσει της παρ.10 του άρθρου 86 του ν.3528/2007, όπως ισχύει
και έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από την έκδοση της σχετικής απόφασης απαλλαγής μου  κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης
Δεν υπηρετώ ως Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4111/2013, όπως
ισχύει

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:

…………………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

…………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

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 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης

1ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος
Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης

1ος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:
Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης

2ος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:

2ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:
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Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλος σπουδών/ΦΕΚ υπαγωγής στις διατάξεις 

του αρ. 46 του ν. 4485/2017 Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Διδακτορικό Δίπλωμα/ Μεταπτυχιακός Τίτλος Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης

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. αζ΄ της περ. α΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα):

Φορέας
Επιμόρφωσης

Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης

Ημέρες/Ώρες
επιμόρφωσης

Κωδικός
πιστοποίησης

Ημερομηνίες
παρακολούθησης

(από ..έως)
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Β2: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 
(έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων)
1. Πραγματική προϋπηρεσία στον δημόσιο τομέα εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης

ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ

                                     Σύν
ολο:

2. Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος: 
ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ

                           
                            Σύνολο:

3. Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης 
ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ

   
         Σύνολο:

4. Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης 
ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ

             Σύνολο:

Β.3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (με τις διατάξεις 
του αρ. 98 παρ.6 του Υ.Κ., όπως ισχύει και του Π.Δ. 69/2016)

Διάρκεια
απασχόλησης
(από…. έως) Μήνες Φορέας

απασχόλησης Θέση/ Ιδιότητα Απόφαση αναγνώρισης

Β.4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Β.4.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ιδιότητα Φορέας Αντικείμενο εργασιών Έτος συμμετοχής

ΑΔΑ: 6Χ677ΛΛ-Ψ2Β



1

Β.4.2. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Είδος συγγραφικού
έργου

Τίτλος συγγραφικού
έργου Δημοσίευση σε: Έτος δημοσίευσης

Β.4.3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ.

Είδος δραστηριότητας
(π.χ. ανακοίνωση, εισήγηση) Φορέας διοργάνωσης Θέμα εισήγησης/ανακοίνωσης Έτος διεξαγωγής
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Β.4.4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Είδος διδακτικής εμπειρίας Φορέας Θέμα Έτος 

Β.4.5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

Φορέας επιμόρφωσης Πρόγραμμα επιμόρφωσης Ημέρες
επιμόρφωσης Έτος επιμόρφωσης
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Β.4.6. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ:

Είδος γνώσης
(π.χ. επεξεργασία κειμένου) Τρόπος κτήσης της γνώσης χειρισμού Η/Υ

Β.4.7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

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

--------------------------------
Ημερομηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Κωδικός 
Θέσης: 

Τομέας Πολιτικής Κωδικός Γ.Π. Τίτλος Θέσης Εργασίας

Κατάρτιση  και  Διαχείριση  Δημοσίων
Πολιτικών 1.1

Προϊστάμενος  Γενικής  Διεύθυνσης
Εσωτερικής  Οργάνωσης  και
Λειτουργίας.

Οργανισμός Τόπος Εργασίας (ταχ. Διεύθυνση)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας

Σχεδιάζει, αναπτύσσει, προτείνει, συντονίζει, εφαρμόζει, εποπτεύει και παρακολουθεί την άσκηση
της  δημόσιας  πολιτικής  ως  προς  τη  διοίκηση  και  ανάπτυξη   του  ανθρώπινου  δυναμικού,  τη
διοικητική οργάνωση, τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα δημόσια οικονομικά, την
καλή  νομοθέτηση  και  την  εν  γένει  υποστήριξη  των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, με  σκοπό την  απρόσκοπτη  και  διαρκώς βελτιούμενη  ποιότητα  των παρεχόμενων
υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και
άριστες συνθήκες εργασίας για την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας. 

Γενικό Προφίλ

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός

            Υπαγωγή στο μισθολόγιο 
                            
            Εξαίρεση από το μισθολόγιο  

            Πρόσθετες αμοιβές        

  
           Μόνιμο Προσωπικό 

           Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ 

            Προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ      

           Έμμισθη εντολή ή άλλη
            σχέση εργασίας   

Α                  

Β                  

Γ               

Δ

Ε  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας

Φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται

Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε

 Υπουργεία
 Ελεγκτικούς Μηχανισμούς 

 Οι Προϊστάμενοι των 
υπηρεσιών που υπάγονται 

 Περιφερειάρχη
 Αντιπεριφερειάρχες

 

 

X
X

  

   

X

X
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 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
 Γενικές Διευθύνσεις ΠΚΜ
 Λοιπές Οργανικές Μονάδες

ΠΚΜ.
Εξωτερικούς Φορείς  
Ν.Π.Δ.Δ. 
Ν.Π.Ι.Δ.

στη Γενική Διεύθυνση  Εκτελεστικό
Γραμματέα

Κύρια Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 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.

 Θέτει ως στρατηγικό σκοπό την ενιαία οικονομική διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών
υποθέσεων και λειτουργιών της Περιφέρειας.

 Σχεδιάζει πολιτικές διοικητικής μεταρρύθμισης με στόχο τη δημιουργία μιας ευέλικτης και
αποδοτικής Δημόσιας Διοίκησης

 Εισηγείται για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την
υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

 Διαχειρίζεται  και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα, ώστε να επιτυγχάνονται οι 
θεσπισμένοι στόχοι,  μεριμνά για την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών και 
διαμορφώνει ευκαιρίες μάθησης για το σύνολο αυτού.

 Αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και εξασφαλίζει διαρκώς την ενίσχυση
της αποδοτικότητας των  υπαλλήλων.

 Αξιολογεί  το  υπαγόμενο  προσωπικό  της  Γενικής  Διεύθυνσης   σύμφωνα  με  το  ισχύον
θεσμικό πλαίσιο

 Διασφαλίζει συνθήκες οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του 
φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

 Εισηγείται στα αρμόδια Υπουργεία και όργανα σχέδια νόμων και  τροπολογίες 
 Προωθεί και εφαρμόζει πολιτικές στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης βασισμένης σε τεχνολογικά πρότυπα και των υποδομών και των δικτύων
με γνώμονα τη διαλειτουργικότητα τους. 

 Εισηγείται την ετήσια στοχοθεσία της Γενικής Διεύθυνσης  και παρακολουθεί  την 
επίτευξή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης

 Αναπτύσσει και διαχειρίζεται το σύστημα περιγραμμάτων θέσεων εργασίας της 
Περιφέρειας και εγκρίνει τα περιγράμματα  θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών 
μονάδων. 

 Συντονίζει και αναθέτει εργασίες στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που 
υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων στο εσωτερικό του φορέα.

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 Εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση, όπου απαιτείται. 
 Συνεργάζεται  με  τον  Περιφερειάρχη,  τους  Αντιπεριφερειάρχες, τον  Εκτελεστικό  Γραμματέα

καθώς  και  με  τους  λοιπούς  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων  της  Περιφέρειας
προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  αποτελεσματική  άσκηση  της  περιφερειακής  και  κρατικής
πολιτικής σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 

 Συνεργάζεται  με  τους  προϊσταμένους  των  Διευθύνσεων,  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

 Συνεργάζεται με οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
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αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

Απαιτούμενα προσόντα
 

Τυπικά Προσόντα 

Τα  προβλεπόμενα   στο
Π.Δ. 50/2001 (39 A ́), όπως
ισχύει  και  σύμφωνα  με  το
άρθ.  50  του  Ο.Ε.Υ  της
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 4302/τ.Β’/2016)

 Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  της
αλλοδαπής. 

 Στη Γενική  Διεύθυνση Εσωτερικής  Οργάνωσης και  Λειτουργίας
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων /
ειδικοτήτων.

Γνώσεις -  
 
Επιθυμητά Προσόντα

 Γνώση του δημοσίου δικαίου  
 Γνώση των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών. 
 Γνώση  του  πολιτικού,  διεθνούς  και  εθνικού  κοινωνικο  -

οικονομικού πλαισίου. 
 Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων – κρίσεων
 Γνώσεις  του  επαγγελματικού  περιβάλλοντος  και  των  δικτύων

στην Ευρώπη και Ελλάδα 
 Γνώση εθνικής νομοθεσίας και κανονισμών για την οικονομική και

διοικητική οργάνωση καθώς και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 Γνώση  στρατηγικού  σχεδιασμού,  στοχοθεσίας  και  δεικτών

παρακολούθησης, 
 Γνώση σε θέματα και μεθοδολογίες αξιολόγησης προσωπικού. 
 Γνώση  ευρωπαϊκής  νομοθεσίας  σε  θέματα  σχετικά  με  την

υπηρεσία.
 Γνώση  του  Κανονισμού  Επικοινωνίας  Δημοσίων  Υπηρεσιών

(ΚΕΔΥ),  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  του  Κώδικα
Δημοσίων Υπαλλήλων.  

 Εμπειρία  στους  τομείς  διαχείρισης  ανθρωπίνου  δυναμικού  και
οικονομικής διαχείρισης. 

 Εμπειρία  σε  θέση  ευθύνης  υπηρεσίας  του  δημοσίου  τομέα  ή
ΟΤΑ  Α΄&  Β΄  βαθμού,  στους  τομείς  διαχείρισης  ανθρωπίνου
δυναμικού και οικονομικής διαχείρισης. 

Ειδικές Απαιτήσεις Θέσης
Εργασίας

 Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 
 Μετακινήσεις  εντός  και  εκτός  Ελλάδας  και  συναντήσεις  με

εκπροσώπους άλλων χωρών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών/διεθνών
ομάδων εργασίας 

Εμπειρία
Άρθρο 84 του Υ.Κ., όπως 
ισχύει

 Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  84  του  Ν.3528/2007,
όπως  ισχύει  και  συγκεκριμένα  τις  οριζόμενες  απαραίτητες
προϋποθέσεις στην παράγραφο 1 : 

Ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της 
κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα
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(1) τουλάχιστον έτος

ή

β)  έχουν  ασκήσει  καθήκοντα  Προϊσταμένου  Διεύθυνσης  για  τρία  (3)
τουλάχιστον έτη 

ή

γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  ή  κάτοχοι  αναγνωρισμένου  συναφούς  μεταπτυχιακού
τίτλου  σπουδών,  κατέχουν  βαθμό  Α΄  με  πλεονάζοντα  χρόνο
τουλάχιστον  οκτώ  (8)  έτη  στον  βαθμό  αυτόν  και  έχουν  ασκήσει
καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον. 

ή

δ) κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10)
έτη στον βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου για
πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση.

Δεξιότητες
 Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία
 Να συντονίζει πολυεπίπεδες δομές
 Να επιδεικνύει συνεργατικό /ομαδικό πνεύμα
 Να είναι αξιόπιστος και εχέμυθος
 Να είναι αντικειμενικός
 Να είναι επικοινωνιακός 
 Να διαθέτει ικανότητα επίλυσης  προβλημάτων 
 Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων
 Να  διαθέτει  ικανότητα  διαχείρισης  κρίσεων  –  συγκρούσεων,

κινδύνων- αλλαγών
 Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες.

Διάρκεια θητείας
Υποχρεωτική επιμόρφωση 
πριν την ανάληψη θέσης

Άλλες πληροφορίες

Τρία (3) έτη ΟΧΙ

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Ο Πρ/νος Γ.Δ. Ο Περιφερειάρχης 

Κεντρικής Μακεδονίας

Νικόλαος Ιωάννου Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας
(Υπογραφές)
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Κωδικός 
Θέσης: 

Τομέας Πολιτικής Κωδικός Γ.Π. Τίτλος Θέσης Εργασίας

Κατάρτιση  και  Διαχείριση  Δημοσίων
Πολιτικών 1.1

Προϊστάμενος  Γενικής  Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Υποδομών.

Οργανισμός Τόπος Εργασίας (ταχ. Διεύθυνση)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας

Σχεδιάζει, αναπτύσσει, προτείνει, συντονίζει, εφαρμόζει, εποπτεύει και παρακολουθεί την άσκηση
της δημόσιας πολιτικής στους τομείς του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και των Υποδομών, στο
χωρικό  πλαίσιο  της  Κεντρικής  Μακεδονίας.  Κατευθύνει  και  υποστηρίζει  τις  υπηρεσίες  που
υπάγονται  σε  αυτή,  με  σκοπό  την  απρόσκοπτη  και  διαρκώς  βελτιούμενη  ποιότητα  των
παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υπηρεσιών  στον τομέα
των Υποδομών και άριστες συνθήκες εργασίας για την ομαλή λειτουργία της οργάνωσης τόσο στον
τομέα των υποδομών όσο και στις διαδικασίες αναπτυξιακού προγραμματισμού.

Γενικό Προφίλ

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός

            Υπαγωγή στο μισθολόγιο 
                            
            Εξαίρεση από το μισθολόγιο  

            Πρόσθετες αμοιβές        

  
           Μόνιμο Προσωπικό 

           Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ 

            Προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ      

           Έμμισθη εντολή ή άλλη
            σχέση εργασίας   

Α                  

Β                  

Γ               

Δ

Ε  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας

X

X

X

  

   
 

 

X
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Φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται

Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε

 Υπουργεία
 Ελεγκτικούς Μηχανισμούς 
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
 Γενικές Διευθύνσεις ΠΚΜ
 Λοιπές Οργανικές Μονάδες

ΠΚΜ.
Εξωτερικούς Φορείς  
Ν.Π.Δ.Δ. 
Ν.Π.Ι.Δ.

 Οι Προϊστάμενοι των 
υπηρεσιών που υπάγονται 
στη Γενική Διεύθυνση

 Περιφερειάρχη
 Αντιπεριφερειάρχες
 Εκτελεστικό

Γραμματέα

Κύρια Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 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.

 Διασφαλίζει  συνθήκες  οριζόντιας  συνεργασίας  μεταξύ  των  Γενικών  Διευθύνσεων  του
φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

 Εισηγείται  την  ετήσια  στοχοθεσία  και  παρακολουθεί  την  επίτευξή  της  βάσει  των
θεσπισμένων δεικτών απόδοσης..

 Εισηγείται για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την
υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

 Εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση όπου απαιτείται.
 Εγκρίνει τα περιγράμματα θέσεων εργασιών των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
 Συντονίζει  και  αναθέτει  εργασίες  στους  προϊσταμένους  των  οργανικών  μονάδων  που

υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
 Διαχειρίζεται και αξιοποιεί το προσωπικό ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων.
 Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 Εφαρμόζει  την  πολιτική  του Προγραμματισμού Αναπτυξιακών Δράσεων καθώς και  την

πολιτική Υποδομών επιπέδου Περιφέρειας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 Εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση, όπου απαιτείται. 
 Συνεργάζεται με τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τον Εκτελεστικό Γραμματέα

καθώς και με τους λοιπούς Προϊσταμένους  των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της περιφερειακής και κρατικής
πολιτικής σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 

 Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η
 αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.
 Συνεργάζεται με οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

Απαιτούμενα προσόντα
 

Τυπικά Προσόντα 

Τα προβλεπόμενα  στο Π.Δ.  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  της
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50/2001 (39 A ́), όπως ισχύει
και σύμφωνα με το άρθ. 50
του  Ο.Ε.Υ  της  Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 4302/τ.Β’/2016)

αλλοδαπής. 

 Στη  Γενική  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Υποδομών
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων /
ειδικοτήτων.

Γνώσεις -  
 
Επιθυμητά Προσόντα

 Γνώση του δημοσίου δικαίου  
 Γνώση των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών. 
 Γνώση  του  πολιτικού,  διεθνούς  και  εθνικού  κοινωνικο  -

οικονομικού πλαισίου. 
 Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων – κρίσεων
 Γνώσεις  του επαγγελματικού περιβάλλοντος και  των δικτύων

στην Ευρώπη και Ελλάδα.
 Γνώση εθνικής νομοθεσίας και κανονισμών για την οικονομική

και  διοικητική  οργάνωση  καθώς  και  θεμάτων
προγραμματισμού, υποδομών και χωροταξικού σχεδιασμού.

 Γνώση  στρατηγικού  σχεδιασμού,  στοχοθεσίας  και  δεικτών
παρακολούθησης, 

 Γνώση σε θέματα και μεθοδολογίες αξιολόγησης προσωπικού. 
 Γνώση  ευρωπαϊκής  νομοθεσίας  σε  θέματα  σχετικά  με  την

υπηρεσία.
 Γνώση  του  Κανονισμού  Επικοινωνίας  Δημοσίων  Υπηρεσιών

(ΚΕΔΥ),  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  του  Κώδικα
Δημοσίων Υπαλλήλων.  

 Εμπειρία  σε  θέματα  διαχείρισης  ανθρωπίνου  δυναμικού  και
ιδιαίτερα σε καταστάσεις κρίσεων και έλλειψης προσωπικού

 Εμπειρία  στους  τομείς  αναπτυξιακού  προγραμματισμού,
υποδομών, χωρικού σχεδιασμού και τεχνικών έργων.

 Εμπειρία σε θέση ευθύνης υπηρεσίας του δημοσίου τομέα ή
ΟΤΑ  Α΄&  Β΄  βαθμού,  στους  τομείς  αναπτυξιακού
προγραμματισμού,  υποδομών,  χωρικού  σχεδιασμού  και
τεχνικών έργων. 

 Εμπειρία  σε  λειτουργία  και  υποστήριξη  των  συλλογικών
οργάνων  της  Περιφέρειας  και  γνώση  των  κανονισμών
λειτουργίας τους.

 Εμπειρία  στην  αξιοποίηση  και  εξοικονόμιση  ανθρώπινων και
οικονομικών πόρων.

 Εμπειρία  στην  πρόληψη της  οργάνωσης των υπηρεσιών για
την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών και  κατά  την  εμφάνιση
εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες, τυφώνες, πυρκαγιές κλπ)

 Καλή  γνώση  των  κανόνων  λειτουργίας  των  Επενδυτικών
προγραμμάτων  των  Περιφερειών  και  του  ΠΔΕ  (Εθνικοί  και
Κοινοτικοί Πόροι)

 Εμπειρία σε Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και ΣΔΙΤ
 Εμπειρία σε διαπραγματεύσεις

Ειδικές Απαιτήσεις Θέσης 
Εργασίας

 Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 
 Μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας και συναντήσεις με 

εκπροσώπους άλλων χωρών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών/ 
διεθνών ομάδων εργασίας.

Εμπειρία
άρθρο 84 του Υ.Κ., όπως 
ισχύει

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007,
όπως  ισχύει  και  συγκεκριμένα  τις  οριζόμενες  απαραίτητες
προϋποθέσεις στην παράγραφο 1 : 
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Ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της 
κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για
ένα (1) τουλάχιστον έτος

ή

β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3)
τουλάχιστον έτη 

ή

γ)  είναι  κάτοχοι  αναγνωρισμένου  συναφούς  διδακτορικού
διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης  (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  ή  κάτοχοι  αναγνωρισμένου  συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα
χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει
καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον. 

ή

δ) κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα
(10)  έτη  στον  βαθμό  αυτόν  και  έχουν  ασκήσει  καθήκοντα
Προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων δύο (2)
έτη σε Διεύθυνση.

Δεξιότητες
 Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία.
 Να συντονίζει πολυεπίπεδες δομές.
 Να επιδεικνύει συνεργατικό/ ομαδικό πνεύμα.
 Να είναι αξιόπιστος και εχέμυθος
 Να είναι αντικειμενικός.
 Να είναι επικοινωνιακός.
 Να διαθέτει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων.
 Να  διαθέτει  ικανότητα  διαχείρισης  κρίσεων,  συγκρούσεων,

κινδύνων- αλλαγών.
 Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες.

Διάρκεια θητείας
Υποχρεωτική επιμόρφωση 
πριν την ανάληψη θέσης

Άλλες πληροφορίες

Τρία (3) έτη ΟΧΙ

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Ο Πρ/νος Γ.Δ. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής

Μακεδονίας

Νικόλαος Ιωάννου
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας

(Υπογραφές)
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Κωδικός 
Θέσης: 

Τομέας Πολιτικής Κωδικός Γ.Π. Τίτλος Θέσης Εργασίας

Κατάρτιση  και  Διαχείριση  Δημοσίων
Πολιτικών 1.1

Προϊστάμενος  Γενικής  Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οργανισμός Τόπος Εργασίας (ταχ. Διεύθυνση)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας

Σχεδιάζει, αναπτύσσει, προτείνει, συντονίζει, εφαρμόζει, εποπτεύει και παρακολουθεί την άσκηση
της δημόσιας πολιτικής στους τομείς της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και του τουρισμού στο
χωρικό  πλαίσιο  της  Κεντρικής  Μακεδονίας.  Κατευθύνει  και  υποστηρίζει  τις  υπηρεσίες  που
υπάγονται  σε  αυτή,  με  σκοπό  την  απρόσκοπτη  και  διαρκώς  βελτιούμενη  ποιότητα  των
παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους τομείς
της  ανάπτυξης,  του περιβάλλοντος  και  του  τουρισμού  και  άριστες  συνθήκες  εργασίας  για  την
ομαλή λειτουργία της οργάνωσης σε αυτούς τους τομείς. 

Γενικό Προφίλ

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός

            Υπαγωγή στο μισθολόγιο 
                            
            Εξαίρεση από το μισθολόγιο  

            Πρόσθετες αμοιβές        

    
           Μόνιμο Προσωπικό 

           Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ 

            Προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ      

           Έμμισθη εντολή ή άλλη
            σχέση εργασίας   

Α                  

Β                  

Γ               

Δ

Ε  

X

 

 

X

  

   

X

X
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Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας

Φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται

Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε

 Υπουργεία
 Ελεγκτικούς Μηχανισμούς 
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
 Γενικές Διευθύνσεις ΠΚΜ
 Λοιπές Οργανικές Μονάδες

ΠΚΜ.
Εξωτερικούς Φορείς  
Ν.Π.Δ.Δ. 
Ν.Π.Ι.Δ.

 Οι  Προϊστάμενοι  των
υπηρεσιών  που  υπάγονται
στη Γενική Διεύθυνση

 Περιφερειάρχη
 Αντιπεριφερειάρχες
 Εκτελεστικό

Γραμματέα

Κύρια Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 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.

 Διασφαλίζει συνθήκες οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του 
φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

 Εισηγείται την ετήσια στοχοθεσία και παρακολουθεί  την επίτευξή της βάσει των 
θεσπισμένων δεικτών απόδοσης

 Εισηγείται για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με 
την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

 Εκπροσωπεί  τη Γενική Διεύθυνση, όπου απαιτείται. 
 Εγκρίνει τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων. 
 Συντονίζει και αναθέτει εργασίες στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που 

υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
 Διαχειρίζεται  και αξιοποιεί το προσωπικό ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι 

στόχοι.
 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων.
 Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 Εφαρμόζει την αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πολιτική καθώς και την πολιτική 

προώθησης του τουριστικού προϊόντος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
Περιφέρειας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.   

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 Εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση, όπου απαιτείται. 
 Συνεργάζεται με τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τον Εκτελεστικό Γραμματέα

καθώς και με τους λοιπούς Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της περιφερειακής και κρατικής
πολιτικής σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 

 Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

 Συνεργάζεται με οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.
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Απαιτούμενα προσόντα
 

Τυπικά Προσόντα 

Τα προβλεπόμενα  στο Π.Δ.
50/2001 (39 A ́), όπως ισχύει
και σύμφωνα με το άρθ. 50
του  Ο.Ε.Υ  της  Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 4302/τ.Β’/2016)

 Πτυχίο  ή δίπλωμα ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής. 

 Στη  Γενική  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος
προΐσταται  υπάλληλος  κατηγορίας  ΠΕ  ή  ΤΕ  όλων  των
κλάδων / ειδικοτήτων.

 
Γνώσεις -  
 
Επιθυμητά Προσόντα

 Γνώση του δημοσίου δικαίου  
 Γνώση των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών. 
 Γνώση  του  πολιτικού,  διεθνούς  και  εθνικού  κοινωνικο  -

οικονομικού πλαισίου. 
 Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων – κρίσεων
 Γνώσεις του επαγγελματικού περιβάλλοντος και των δικτύων

στην Ευρώπη και Ελλάδα.
 Γνώση  εθνικής  νομοθεσίας  και  κανονισμών  για  την

οικονομική  και  διοικητική  οργάνωση  καθώς  και  σε  θέματα
ανάπτυξης, περιβάλλοντος και τουρισμού.

 Γνώση  στρατηγικού  σχεδιασμού,  στοχοθεσίας  και  δεικτών
παρακολούθησης, 

 Γνώση  σε  θέματα  και  μεθοδολογίες  αξιολόγησης
προσωπικού. 

 Γνώση ευρωπαϊκής  νομοθεσίας  σε  θέματα  σχετικά  με  την
υπηρεσία.

 Γνώση του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών
(ΚΕΔΥ), του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του Κώδικα
Δημοσίων Υπαλλήλων.  

 Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.
 Εμπειρία  στους  τομείς  περιβάλλοντος,  ανάπτυξης,

βιομηχανίας,  ενέργειας,  φυσικών  πόρων,  παιδείας,
πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού και απασχόλησης.

 Εμπειρία σε θέση ευθύνης υπηρεσίας του δημοσίου τομέα ή
ΟΤΑ  Α΄&  Β΄  βαθμού,  στους  τομείς  περιβάλλοντος,
ανάπτυξης,  βιομηχανίας,  ενέργειας,  φυσικών  πόρων,
παιδείας,  πολιτισμού,  αθλητισμού,  τουρισμού  και
απασχόλησης.

Ειδικές Απαιτήσεις Θέσης 
Εργασίας

 Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 
 Μετακινήσεις  εντός  και  εκτός  Ελλάδας και  συναντήσεις  με

εκπροσώπους  άλλων  χωρών  στο  πλαίσιο
ευρωπαϊκών/διεθνών ομάδων εργασίας.

Εμπειρία
Άρθ. 84 του Υ.Κ., όπως 
ισχύει

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007,
όπως ισχύει  και συγκεκριμένα τις οριζόμενες απαραίτητες
προϋποθέσεις στην παράγραφο 1 : 

Ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της 
κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για
ένα (1) τουλάχιστον έτος

ή
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β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3)
τουλάχιστον έτη 

ή

γ)  είναι  κάτοχοι  αναγνωρισμένου  συναφούς  διδακτορικού
διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
και  Αυτοδιοίκησης  (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  ή  κάτοχοι  αναγνωρισμένου
συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α΄ με
πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθμό αυτόν
και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3)
έτη τουλάχιστον. 

ή

δ) κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα
(10)  έτη  στον  βαθμό  αυτόν  και  έχουν  ασκήσει  καθήκοντα
Προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων δύο
(2) έτη σε Διεύθυνση. 

Δεξιότητες
 Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία
 Να συντονίζει πολυεπίπεδες δομές
 Να επιδεικνύει συνεργατικό /ομαδικό πνεύμα
 Να είναι αξιόπιστος και εχέμυθος
 Να είναι αντικειμενικός
 Να είναι επικοινωνιακός 
 Να διαθέτει ικανότητα επίλυσης  προβλημάτων 
 Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων
 Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων,

κινδύνων- αλλαγών
 Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες.

Διάρκεια θητείας
Υποχρεωτική επιμόρφωση 
πριν την ανάληψη θέσης

Άλλες πληροφορίες

Τρία (3) έτη ΟΧΙ

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας 
Ο Πρ/νος της Γ.Δ. Ο Περιφερειάρχης 

Κεντρικής Μακεδονίας

Νικόλαος Ιωάννου Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας

(Υπογραφές)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
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ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Κωδικός 
Θέσης: 

Τομέας Πολιτικής Κωδικός Γ.Π. Τίτλος Θέσης Εργασίας

Κατάρτιση  και  Διαχείριση  Δημοσίων
Πολιτικών 1.1

Προϊστάμενος  Γενικής  Διεύθυνσης
Δημόσιας  Υγείας  και   Κοινωνικής
Μέριμνας.

Οργανισμός Τόπος Εργασίας (ταχ. Διεύθυνση)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας

Σχεδιάζει, αναπτύσσει, προτείνει, συντονίζει, εφαρμόζει, εποπτεύει και παρακολουθεί την άσκηση
της δημόσιας πολιτικής στους τομείς της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής μέριμνας στο χωρικό
πλαίσιο της Κεντρικής Μακεδονίας. Κατευθύνει και υποστηρίζει τις υπηρεσίες που υπάγονται σε
αυτή,  με  σκοπό  την  απρόσκοπτη  και  διαρκώς  βελτιούμενη  ποιότητα  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους τομείς της δημόσιας
υγείας  και  κοινωνικής  μέριμνας  και  άριστες  συνθήκες  εργασίας  για  την  ομαλή  λειτουργία  της
οργάνωσης σε αυτούς τους τομείς. 

Γενικό Προφίλ

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός

            Υπαγωγή στο μισθολόγιο 
                            
            Εξαίρεση από το μισθολόγιο  

            Πρόσθετες αμοιβές        

     
           Μόνιμο Προσωπικό 

           Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ 

            Προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ      

           Έμμισθη εντολή ή άλλη
            σχέση εργασίας   

Α                  

Β                  

Γ               

Δ

Ε  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας

Φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται

Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε

 Υπουργεία  Οι  Προϊστάμενοι  των  Περιφερειάρχη

 

 

X
X

  

   

X

X
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 Ελεγκτικούς Μηχανισμούς 
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
 Γενικές Διευθύνσεις ΠΚΜ
 Λοιπές Οργανικές Μονάδες

ΠΚΜ.
Εξωτερικούς Φορείς  
Ν.Π.Δ.Δ. 
Ν.Π.Ι.Δ.

υπηρεσιών που υπάγονται
στη Γενική Διεύθυνση

 Αντιπεριφερειάρχες
 Εκτελεστικό

Γραμματέα

Κύρια Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 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.

 Διασφαλίζει συνθήκες οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του 
φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

 Εισηγείται την ετήσια στοχοθεσία και παρακολουθεί  την επίτευξή της βάσει των 
θεσπισμένων δεικτών απόδοσης

 Εισηγείται για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με 
την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

 Εκπροσωπεί  τη Γενική Διεύθυνση, όπου απαιτείται. 
 Εγκρίνει τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων. 
 Συντονίζει και αναθέτει εργασίες στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που 

υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
 Διαχειρίζεται  και αξιοποιεί το προσωπικό ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι 

στόχοι.
 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων.
 Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 Εφαρμόζει την πολιτική της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής μέριμνας στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 Εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση, όπου απαιτείται. 
 Συνεργάζεται με τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τον Εκτελεστικό Γραμματέα

καθώς και με τους λοιπούς Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της περιφερειακής και κρατικής
πολιτικής σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 

 Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

 Συνεργάζεται με οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

Απαιτούμενα προσόντα
 

Τυπικά Προσόντα 

Τα προβλεπόμενα  στο Π.Δ.
50/2001 (39 A ́), όπως ισχύει

 Πτυχίο  ή δίπλωμα ΑΕΙ  ή ΤΕΙ  της  ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής. 
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και σύμφωνα με το άρθ. 50
του  Ο.Ε.Υ  της  Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας 
(ΦΕΚ  4302/τ.Β’/2016)  και  
ν. 4674/2020 αρ. 45 παρ. 5

 Στη  Γενική  Διεύθυνση  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής
Μέριμνας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων
των κλάδων /  ειδικοτήτων ή Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ,
που ανήκει οργανικά σε Περιφέρεια και υπηρετεί με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου.

Γνώσεις -  
 
Επιθυμητά Προσόντα

 Γνώση του δημοσίου δικαίου  
 Γνώση των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών. 
 Γνώση  του  πολιτικού,  διεθνούς  και  εθνικού  κοινωνικο  -

οικονομικού πλαισίου. 
 Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων – κρίσεων
 Γνώσεις του επαγγελματικού περιβάλλοντος και των δικτύων

στην Ευρώπη και Ελλάδα.
 Γνώση  εθνικής  νομοθεσίας  και  κανονισμών  για  την

οικονομική και διοικητική οργάνωση καθώς και τη δημόσια
υγεία.

 Γνώση  στρατηγικού  σχεδιασμού,  στοχοθεσίας  και  δεικτών
παρακολούθησης, 

 Γνώση  σε  θέματα  και  μεθοδολογίες  αξιολόγησης
προσωπικού. 

 Γνώση ευρωπαϊκής  νομοθεσίας  σε  θέματα  σχετικά  με  την
υπηρεσία.

 Γνώση του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών
(ΚΕΔΥ), του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του Κώδικα
Δημοσίων Υπαλλήλων.  

 Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.
 Εμπειρία  στους  τομείς  δημόσιας  υγείας  και  κοινωνικής

μέριμνας.
 Εμπειρία σε θέση ευθύνης υπηρεσίας του δημοσίου τομέα ή

ΟΤΑ  Α΄&  Β΄  βαθμού,  στους  τομείς  δημόσιας  υγείας  και
κοινωνικής μέριμνας.  


Ειδικές Απαιτήσεις Θέσης 
Εργασίας

 Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 
 Μετακινήσεις  εντός  και  εκτός  Ελλάδας και  συναντήσεις  με

εκπροσώπους  άλλων  χωρών  στο  πλαίσιο
ευρωπαϊκών/διεθνών ομάδων εργασίας.

Εμπειρία
Άρθ. 84 του Υ.Κ., όπως 
ισχύει

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007,
όπως ισχύει  και συγκεκριμένα τις οριζόμενες απαραίτητες
προϋποθέσεις στην παράγραφο 1 : 

Ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της 
κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για
ένα (1) τουλάχιστον έτος

ή

β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3)
τουλάχιστον έτη 

ή

γ)  είναι  κάτοχοι  αναγνωρισμένου  συναφούς  διδακτορικού
διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
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και  Αυτοδιοίκησης  (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  ή  κάτοχοι  αναγνωρισμένου
συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α΄ με
πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθμό αυτόν
και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3)
έτη τουλάχιστον. 

ή

δ) κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα
(10)  έτη  στον  βαθμό  αυτόν  και  έχουν  ασκήσει  καθήκοντα
Προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων δύο
(2) έτη σε Διεύθυνση.

Δεξιότητες
 Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία
 Να συντονίζει πολυεπίπεδες δομές
 Να επιδεικνύει συνεργατικό /ομαδικό πνεύμα
 Να είναι αξιόπιστος και εχέμυθος
 Να είναι αντικειμενικός
 Να είναι επικοινωνιακός 
 Να διαθέτει ικανότητα επίλυσης  προβλημάτων 
 Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων
 Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων,

κινδύνων- αλλαγών
 Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες.

Διάρκεια θητείας
Υποχρεωτική επιμόρφωση 
πριν την ανάληψη θέσης

Άλλες πληροφορίες

Τρία (3) έτη ΟΧΙ

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Ο Πρ/νος της Γ.Δ. Ο Περιφερειάρχης 

Κεντρικής Μακεδονίας

Νικόλαος Ιωάννου Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας

(Υπογραφές)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΕΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Κωδικός 
Θέσης: 

Τομέας Πολιτικής Κωδικός Γ.Π. Τίτλος Θέσης Εργασίας

Κατάρτιση  και  Διαχείριση  Δημοσίων
Πολιτικών 1.1

Προϊστάμενος  Γενικής  Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Οργανισμός Τόπος Εργασίας (ταχ. Διεύθυνση)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου, 57001
Θεσσαλονίκη  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας

Σχεδιάζει, αναπτύσσει, προτείνει, συντονίζει, εφαρμόζει, εποπτεύει και παρακολουθεί την άσκηση
της δημόσιας πολιτικής στους τομείς των Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο χωρικό πλαίσιο της
Κεντρικής  Μακεδονίας.  Κατευθύνει  και  υποστηρίζει  τις  υπηρεσίες  που  υπάγονται  σε  αυτή,  με
σκοπό  την  απρόσκοπτη  και  διαρκώς  βελτιούμενη  ποιότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών,
προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  υψηλό  επίπεδο  υπηρεσιών  στους  τομείς  των  μεταφορών  και
επικοινωνιών και άριστες συνθήκες εργασίας για την ομαλή λειτουργία της οργάνωσης σε αυτούς
τους τομείς. 

Γενικό Προφίλ

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός

            Υπαγωγή στο μισθολόγιο 
                            
            Εξαίρεση από το μισθολόγιο  

            Πρόσθετες αμοιβές        

     
           Μόνιμο Προσωπικό 

           Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ 

            Προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ      

           Έμμισθη εντολή ή άλλη
            σχέση εργασίας   

Α                  

Β                  

Γ               

Δ

Ε  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας

Φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται

Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε

 Υπουργεία
 Ελεγκτικούς Μηχανισμούς 
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

 Οι Προϊστάμενοι των 
υπηρεσιών που υπάγονται 
στη Γενική Διεύθυνση 

 Περιφερειάρχη
 Αντιπεριφερειάρχες
 Εκτελεστικό

 

 

X
X

  

   

X

X
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 ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
 Γενικές Διευθύνσεις ΠΚΜ
 Λοιπές Οργανικές Μονάδες

ΠΚΜ.
Εξωτερικούς Φορείς  
Ν.Π.Δ.Δ. 
Ν.Π.Ι.Δ.

Γραμματέα

Κύρια Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 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.

 Διασφαλίζει  συνθήκες  οριζόντιας  συνεργασίας  μεταξύ  των  Γενικών  Διευθύνσεων  του
φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

 Εισηγείται  την  ετήσια  στοχοθεσία  και  παρακολουθεί  την  επίτευξή  της  βάσει  των
θεσπισμένων δεικτών απόδοσης..

 Εισηγείται για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την
υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

 Εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση όπου απαιτείται.
 Εγκρίνει τα περιγράμματα θέσεων εργασιών των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
 Συντονίζει  και  αναθέτει  εργασίες  στους  προϊσταμένους  των  οργανικών  μονάδων  που

υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
 Διαχειρίζεται και αξιοποιεί το προσωπικό ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων.
 Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 Εφαρμόζει την πολιτική μεταφορών και επικοινωνιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της

Περιφέρειας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 Εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση, όπου απαιτείται. 
 Συνεργάζεται με τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τον Εκτελεστικό Γραμματέα

καθώς και  με  τους λοιπούς Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της περιφερειακής και κρατικής
πολιτικής σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 

 Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η
 αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.
 Συνεργάζεται  με  οποιαδήποτε  υπηρεσία  ή  φορέα,  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η

αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

Απαιτούμενα προσόντα
 

Τυπικά Προσόντα 

Τα προβλεπόμενα  στο Π.Δ.
50/2001 (39 A ́), όπως ισχύει
και σύμφωνα με το άρθ. 50
του  Ο.Ε.Υ  της  Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας 

 Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  της
αλλοδαπής. 

 Στη  Γενική  Διεύθυνση  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων/
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(ΦΕΚ 4302/τ.Β’/2016) ειδικοτήτων.

Γνώσεις -  
 
Επιθυμητά Προσόντα

 Γνώση του δημοσίου δικαίου  
 Γνώση των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών. 
 Γνώση  του  πολιτικού,  διεθνούς  και  εθνικού  κοινωνικο  -

οικονομικού πλαισίου. 
 Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων – κρίσεων
 Γνώσεις  του επαγγελματικού περιβάλλοντος και  των δικτύων

στην Ευρώπη και Ελλάδα.
 Γνώση εθνικής νομοθεσίας και κανονισμών για την οικονομική

και  διοικητική  οργάνωση καθώς και  θεμάτων μεταφορών και
επικοινωνιών.

 Γνώση  στρατηγικού  σχεδιασμού,  στοχοθεσίας  και  δεικτών
παρακολούθησης, 

 Γνώση σε θέματα και μεθοδολογίες αξιολόγησης προσωπικού. 
 Γνώση  ευρωπαϊκής  νομοθεσίας  σε  θέματα  σχετικά  με  την

υπηρεσία.
 Γνώση  του  Κανονισμού  Επικοινωνίας  Δημοσίων  Υπηρεσιών

(ΚΕΔΥ),  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  του  Κώδικα
Δημοσίων Υπαλλήλων.  

 Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.
 Εμπειρία στους τομείς μεταφορών και επικοινωνιών. 
 Εμπειρία σε θέση ευθύνης υπηρεσίας του δημοσίου τομέα ή

ΟΤΑ  Α΄&  Β΄  βαθμού,  στους  τομείς  μεταφορών  και
επικοινωνιών.

Ειδικές Απαιτήσεις Θέσης 
Εργασίας

 Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 
 Μετακινήσεις  εντός  και  εκτός  Ελλάδας  και  συναντήσεις  με

εκπροσώπους  άλλων  χωρών  στο  πλαίσιο
ευρωπαϊκών/διεθνών ομάδων εργασίας.

Εμπειρία
Άρθ. 84 του Υ.Κ., όπως 
ισχύει

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007,
όπως  ισχύει  και  συγκεκριμένα  τις  οριζόμενες  απαραίτητες
προϋποθέσεις στην παράγραφο 1 : 

Ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της 
κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για
ένα (1) τουλάχιστον έτος

ή

β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3)
τουλάχιστον έτη 

ή

γ)  είναι  κάτοχοι  αναγνωρισμένου  συναφούς  διδακτορικού
διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης  (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  ή  κάτοχοι  αναγνωρισμένου  συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα
χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει
καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον.

ή

δ) κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα
(10)  έτη  στον  βαθμό  αυτόν  και  έχουν  ασκήσει  καθήκοντα
Προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων δύο (2)
έτη σε Διεύθυνση.
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Δεξιότητες
 Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία.
 Να συντονίζει πολυεπίπεδες δομές.
 Να επιδεικνύει συνεργατικό/ ομαδικό πνεύμα.
 Να είναι αξιόπιστος και εχέμυθος
 Να είναι αντικειμενικός.
 Να είναι επικοινωνιακός.
 Να διαθέτει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων.
 Να  διαθέτει  ικανότητα  διαχείρισης  κρίσεων,  συγκρούσεων,

κινδύνων- αλλαγών.
 Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες.

Διάρκεια θητείας
Υποχρεωτική επιμόρφωση 
πριν την ανάληψη θέσης

Άλλες πληροφορίες

Τρία (3) έτη ΟΧΙ

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Ο Πρ/νος της ΓΔ Ο Περιφερειάρχης 

Κεντρικής Μακεδονίας

Νικόλαος Ιωάννου Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας

(Υπογραφές)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ: Κωδικός 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: Θέσης: 

Τομέας Πολιτικής Κωδικός Γ.Π. Τίτλος Θέσης Εργασίας

Κατάρτιση  και  Διαχείριση  Δημοσίων
Πολιτικών 1.1

Προϊστάμενος  Γενικής  Διεύθυνσης
Αγροτικής  Οικονομίας  και
Κτηνιατρικής.

Οργανισμός Τόπος Εργασίας (ταχ. Διεύθυνση)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας

Σχεδιάζει, αναπτύσσει, προτείνει, συντονίζει, εφαρμόζει, εποπτεύει και παρακολουθεί την άσκηση
της δημόσιας πολιτικής στους τομείς της αγροτικής οικονομίας, της κτηνιατρικής, της αλιείας και της
πολιτικής  γης,  στο  χωρικό  πλαίσιο  της  Κεντρικής  Μακεδονίας.  Κατευθύνει  και  υποστηρίζει  τις
υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτή, με σκοπό την απρόσκοπτη και διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών,  προκειμένου να εξασφαλιστεί  υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους
τομείς της αγροτικής οικονομίας, της κτηνιατρικής, της αλιείας  και της πολιτικής γης και άριστες
συνθήκες εργασίας για την ομαλή λειτουργία της οργάνωσης σε αυτούς τους τομείς. 

Γενικό Προφίλ

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός

            Υπαγωγή στο μισθολόγιο 
                            
            Εξαίρεση από το μισθολόγιο  

            Πρόσθετες αμοιβές        

 
   
           Μόνιμο Προσωπικό 

           Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ 

            Προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ      

           Έμμισθη εντολή ή άλλη
            σχέση εργασίας   

Α                  

Β                  

Γ               

Δ

Ε  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας

Φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται

Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε

 Υπουργεία
 Ελεγκτικούς Μηχανισμούς 
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
 Γενικές Διευθύνσεις ΠΚΜ
 Λοιπές Οργανικές Μονάδες

ΠΚΜ.

 Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών
που  υπάγονται  στη  Γενική
Διεύθυνση 

 Περιφερειάρχη
 Αντιπεριφερειάρχες
 Εκτελεστικό

Γραμματέα

X

 

 

X

  

   

X

X
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Εξωτερικούς Φορείς  
Ν.Π.Δ.Δ. 
Ν.Π.Ι.Δ.

Κύρια Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 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.

 Διασφαλίζει  συνθήκες  οριζόντιας  συνεργασίας  μεταξύ  των  Γενικών  Διευθύνσεων  του
φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

 Εισηγείται  την  ετήσια  στοχοθεσία  και  παρακολουθεί  την  επίτευξή  της  βάσει  των
θεσπισμένων δεικτών απόδοσης..

 Εισηγείται για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την
υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

 Εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση όπου απαιτείται.
 Εγκρίνει τα περιγράμματα θέσεων εργασιών των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
 Συντονίζει  και  αναθέτει  εργασίες  στους  προϊσταμένους  των  οργανικών  μονάδων  που

υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
 Διαχειρίζεται και αξιοποιεί το προσωπικό ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων.
 Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 Εφαρμόζει  την  αγροτική  πολιτική  επιπέδου  Περιφέρειας  στην  περιοχή  της  Κεντρικής

Μακεδονίας.  

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

 Εκπροσωπεί την Γενική Διεύθυνση, όπου απαιτείται. 
 Συνεργάζεται με τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τον Εκτελεστικό Γραμματέα

καθώς και  με  τους λοιπούς Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της περιφερειακής και κρατικής
πολιτικής σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 

 Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η
 αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.
 Συνεργάζεται  με  οποιαδήποτε  υπηρεσία  ή  φορέα,  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η

αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

Απαιτούμενα προσόντα
 

Τυπικά Προσόντα 

Τα προβλεπόμενα  στο Π.Δ.
50/2001 (39 A ́), όπως ισχύει
και σύμφωνα με το άρθ. 50
του  Ο.Ε.Υ  της  Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 4302/τ.Β’/2016)

 Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  της
αλλοδαπής. 

 Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων/
ειδικοτήτων 

Γνώσεις -   Γνώση του δημοσίου δικαίου  
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Επιθυμητά Προσόντα

 Γνώση των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών. 
 Γνώση  του  πολιτικού,  διεθνούς  και  εθνικού  κοινωνικο  -

οικονομικού πλαισίου. 
 Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων – κρίσεων
 Γνώσεις  του επαγγελματικού περιβάλλοντος και  των δικτύων

στην Ευρώπη και Ελλάδα.
 Γνώση εθνικής νομοθεσίας και κανονισμών για την οικονομική

και διοικητική οργάνωση καθώς και την αγροτική ανάπτυξη
 Γνώση  στρατηγικού  σχεδιασμού,  στοχοθεσίας  και  δεικτών

παρακολούθησης, 
 Γνώση σε θέματα και μεθοδολογίες αξιολόγησης προσωπικού. 
 Γνώση  ευρωπαϊκής  νομοθεσίας  σε  θέματα  σχετικά  με  την

υπηρεσία.
 Γνώση  του  Κανονισμού  Επικοινωνίας  Δημοσίων  Υπηρεσιών

(ΚΕΔΥ),  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  του  Κώδικα
Δημοσίων Υπαλλήλων.  

 Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.
 Εμπειρία στους τομείς αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής.
 Εμπειρία σε θέση ευθύνης υπηρεσίας του δημοσίου τομέα ή

ΟΤΑ Α΄& Β΄  βαθμού,  στους  τομείς  αγροτικής  οικονομίας  και
κτηνιατρικής.  

Ειδικές Απαιτήσεις Θέσης 
Εργασίας

 Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 
 Μετακινήσεις  εντός  και  εκτός  Ελλάδας  και  συναντήσεις  με

εκπροσώπους άλλων  χωρών  στο  πλαίσιο
ευρωπαϊκών/διεθνών ομάδων εργασίας.

Εμπειρία
Άρθ. 84 του Υ.Κ., όπως 
ισχύει

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007,
όπως  ισχύει  και  συγκεκριμένα  τις  οριζόμενες  απαραίτητες
προϋποθέσεις στην παράγραφο 1 : 

Ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της 
κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για
ένα (1) τουλάχιστον έτος

ή

β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3)
τουλάχιστον έτη 

ή

γ)  είναι  κάτοχοι  αναγνωρισμένου  συναφούς  διδακτορικού
διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης  (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  ή  κάτοχοι  αναγνωρισμένου  συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα
χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει
καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον.

ή

δ) κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα
(10)  έτη  στον  βαθμό  αυτόν  και  έχουν  ασκήσει  καθήκοντα
Προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων δύο (2)
έτη σε Διεύθυνση. 
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Δεξιότητες
 Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία.
 Να συντονίζει πολυεπίπεδες δομές.
 Να επιδεικνύει συνεργατικό/ ομαδικό πνεύμα.
 Να είναι αξιόπιστος και εχέμυθος
 Να είναι αντικειμενικός.
 Να είναι επικοινωνιακός.
 Να διαθέτει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων.
 Να  διαθέτει  ικανότητα  διαχείρισης  κρίσεων,  συγκρούσεων,

κινδύνων- αλλαγών.
 Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες.

Διάρκεια θητείας
Υποχρεωτική επιμόρφωση 
πριν την ανάληψη θέσης

Άλλες πληροφορίες

Τρία (3) έτη ΟΧΙ

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Ο Πρ/νος της Γ.Δ. Ο Περιφερειάρχης

Κεντρικής Μακεδονίας

Νικόλαος Ιωάννου Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας

(Υπογραφές)
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