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 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική πρόσκληση, και παρακαλούμε για την 
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (45ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης 
Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του Ν. 4369/2016 (Α ΄33), όπως ισχύει.

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:

α) των άρθρων 6 και 7 του Ν.4369/2016 “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία 
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις” (Α ΄33),  
όπως ισχύουν,
β) των άρθρων 20 έως 23 του Ν. 4440/2016 “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη 
Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων 
που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, 
ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και 
λοιπές διατάξεις” (Α ΄224), όπως ισχύουν
γ) του Ν.3528/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” (Α ΄26), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,
δ) του Π.Δ.81/2017 “Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών και 
Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και 
Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και του τρόπου άσκησης αυτών” (Α ΄ 113),
ε) του Π.Δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα” (Α ΄ 98), όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ.50/2001 “Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημοσίου τομέα” (Α ΄39), όπως ισχύει
ζ) του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) “Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών...”,
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η) του ΠΔ 104/2014 (Α’ 171-28.08.2014) ‘’Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού’’.
θ) του Π.Δ. 125/2016 (Α ΄ 210) “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών”.

ι)της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717/24-11-20017 Υπουργικής Απόφασης 
“Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), καθορισμός 
αρμοδιοτήτων και Ορισμός Μελών του Α ΄ Τμήματος” του άρθρου 10 του 
Ν.4369/2016 ) (Β ΄4125, ΑΔΑ: 6ΙΙΧ465ΧΘΨ-Μ8Ω)

2. Το Ειδικό Περίγραμμα Θέσης Εργασίας του Διοικητικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα 
πρόσκληση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

3. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

Αποφασίζουμε

απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την πλήρωση, της θέσης:

“ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ “ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιγραφή καθηκόντων Διοικητικού Γραμματέα
- Οι γενικές αρμοδιότητες των Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων 
προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 81/2017 και 
αποτυπώνονται στο προσαρτημένο στο παρόν Περίγραμμα Θέσης Εργασίας (Π.Θ.Ε.)
- Τα ειδικότερα καθήκοντα του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού αναγράφονται, επίσης, στο προσαρτημένο στο παρόν Π.Θ.Ε.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας
Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν:
1. Οι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4369/2016, στο “Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης” (εφεξής “Μητρώο”), για τους 
οποίους, μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
υποψηφιότητας, έχουν βεβαιωθεί αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Προσωπικού 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής του άρθρου 2 του Ν.4369/2016.

2. Υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα και κατέχουν τα προσόντα 
που περιγράφονται στο Π.Θ.Ε. ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη 
από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Κωλύματα υποψηφιότητας
1. Δεν δύναται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας:

- Όσοι καταδικάστηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και 
για οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
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- Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω και αν το 
αδίκημα έχει παραγραφεί.
- Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για 
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
- Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις.
- Εκείνοι στους οποίους 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 Ν.3528/2007 (Α ΄ 26).

   
Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα 
ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού 
μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), ισχύουν τα προσόντα και κωλύματα διορισμού που 
αναφέρονται στα άρθρα 4 έως και 10 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Α’ του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, Α’ 26), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Τρόπος απόδειξης επιθυμητών τυπικών προσόντων
Όλα τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 
50/2001, όπως ισχύει. Για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται 
υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας που είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Τρόπος απόδειξης εργασιακής εμπειρίας
Η εργασιακή εμπειρία:
 Δωδεκαετής (12ετής) στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, συναφής με τα καθήκοντα 

της θέσης όπως αυτά προσδιορίζονται στο συνημμένο Π.Θ.Ε. (κωδ.002)
 Οκταετής (8ετής) άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, 

συναφής με τα καθήκοντα της θέσης όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
συνημμένο Π.Θ.Ε. (κωδ.009),

Καθώς και τυχόν πρόσθετη εμπειρία, αποδεικνύονται ως κατωτέρω:

1. Για τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του άρθρου 2 του Ν.4369/2016 (Α ΄33) 
απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών ή 
αντίστοιχης βεβαίωσης υπηρεσιακής κατάστασης από την υπηρεσία τους, 
βάσει των στοιχείων του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. 

2. Για τους υποψήφιους που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, ή υπηρετούν στο 
δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή 
υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) τα 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του 
είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή:
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(i) Για τους μισθωτούς:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 

χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
 Βεβαίωση του οικείου εργοδότη, από την οποία να προκύπτει επακριβώς, η 

χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του.
(ii) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η 

χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
 Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να 

καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών 
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, περιπτώσεις 
ο υποψήφιος προσκομίζει:
(i) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων 
για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται 

η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς 

κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της 
απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

(ii) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 
εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη 
υποχρεωτική:
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται 

η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στον οποίο απασχολήθηκε ότι η 

ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας 
δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(iii) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της 
αλλοδαπής μπορεί να αναδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου 
φορέα.
(iv) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος 
άσκησης επαγγέλματος στο κράτος-μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την 
αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο 
κατά νόμο όργανο του κράτους-μέλους προέλευσης.
3. Για τους εγγεγραμμένους του Μητρώου του άρθρου 2 του Ν.4369/2016 (Α ΄33) 

επαγγελματική εμπειρία εκτός δημοσίου τομέα, η οποία τυχόν δεν έχει 
αναγνωρισθεί ως προϋπηρεσία δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ.69/2016 (Α ΄127), 
μπορεί να αποδειχθεί με τα παραπάνω αναφερόμενα στην παράγραφο 2.
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Διαδικασία επιλογής
1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Ειδικό Συμβούλιο 

Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016.  
2. Το Ε.Σ.Ε.Δ. κρίνει το παραδεκτό των αιτήσεων και στη συνέχεια αξιολογεί τα 

προσόντα των υποψηφίων βάσει των δηλωθέντων στα βιογραφικά τους 
σημειώματα. Εν συνεχεία καλεί τους επικρατέστερους να υποβάλλουν τα 
απαιτούμενα για την απόδειξη των αναφερομένων στο βιογραφικό τους 
σημείωμα προσόντων δικαιολογητικά, και συνεκτιμά την εν γένει 
προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, 
στην οποία καλούνται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον δέκα (10) 
υποψήφιοι, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι (6) πρέπει να είναι υποψήφιοι, μέλη 
του Μητρώου. 

3. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Δ. υποβάλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
εισήγηση με τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους, μέχρι ένας (1) εκ των 
οποίων δύναται να επιλέγεται μεταξύ των υποψηφίων που δεν υπηρετούν στο 
δημόσιο τομέα. 

4. Ο διορισμός του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα ολοκληρώνεται με απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από 
τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους. Η απόφαση διορισμού 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη 
δημοσίευση του διορισμού και εξετάζονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την υποβολή τους.

Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
Ο Διοικητικός Γραμματέας διορίζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για 
θητεία τεσσάρων (4) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. Σε κάθε 
περίπτωση, η συνολική θητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη συνολικά.

Ο Διοικητικός Γραμματέας καταλαμβάνει θέση προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών 
Θέσεων με βαθμό 1ο. Η απασχόλησή του είναι αποκλειστική καθ’ όλη τη διάρκεια 
της θητείας του.
Μετά τη λήξη ή την παύση της θητεία του ως Διοικητικού Γραμματέα, ο υπάλληλος 
επανέρχεται στο φορέα που υπηρετούσε, εφόσον πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο.

Ασυμβίβαστο θέσης
Κατά τη διάρκεια απασχόλησης του Διοικητικού Γραμματέα αναστέλλεται η άσκηση 
οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση 
καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων 
καθηκόντων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη 
αμειβόμενων καθηκόντων σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του.
Ειδικές διατάξεις που αφορούν ασυμβίβαστα, περιορισμούς και κωλύματα σχετικά 
με την κατοχή της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα παραμένουν σε ισχύ (άρθρο 11 
παρ.3 Ν.4369/2016).
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Αποδοχές Διοικητικού Γραμματέα
Οι αποδοχές του Διοικητικού Γραμματέα καθορίζονται με βάση τις διατάξεις της 
παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (Α ΄ 176).

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Πέμπτη 25 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 
και ώρα 14:00 μ.μ.

Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων-κωλυμάτων υποψηφιότητας
1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την 
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο διορισμού του Διοικητικού 
Γραμματέα.

Αίτηση υποψηφιότητας
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά 
μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Με την αίτηση υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου οι υποψήφιοι να 
αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ε.Σ.Ε.Δ. Οδηγίες για 
τη συμπλήρωση ή υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: «Βοήθεια->Εγχειρίδια Χρήσης».
Προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους, το Ε.Σ.Ε.Δ. δύναται να ζητήσει, από την 
αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού, την κατάθεση του προσωπικού 
μητρώου του υπαλλήλου.

Δημοσιότητα της προκήρυξης
1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται αμελλητί στο δικτυακό τόπο του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και στο δικτυακό τόπο του 
Α.Σ.Ε.Π.

3. Η παρούσα προκήρυξη τοιχοκολλάται στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με σχετικό αποδεικτικό.

4. Η Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού γνωστοποιεί, με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν 
στον φορέα, καθώς επίσης και στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους φορείς που εποπτεύονται 
από αυτό, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

5. Οι αποδέκτες της παρούσας, γνωστοποιούν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την 
προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στο φορέα, 

ΑΔΑ: Ω8ΛΘ4653Π4-ΒΔΕ



καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτό, 
προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Συνημμένα:
Παράρτημα: Περίγραμμα θέσης εργασίας Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Όλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών
β) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
α) Γραφεία Γενικών/Ειδικών Γραμματέων
β) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) gd_prosl@asep.gr
4. Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.)

Κοινοποίηση:
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, 105 57 Αθήνα

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως
-Διεύθυνση Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου) 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Μάκα Χαρίκλεια

mailto:gd_prosl@asep.gr
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