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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 

(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 09 Ιουλίου 2018 

 

        Αρ. Πρωτ.:   40469 

        Σχετ.:          41148 

          

 

Προς: 

Όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. 

Κοιν.: 

Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης 

του Υπουργείου Οικονομικών». 

 

ΣΧΕΤ: α)Το υπ΄αριθμ.33710/05-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών &    

Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

             β)Το υπ΄αριθμ. 33112/03-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.  

            β)Ηυπ’αριθμ.:2/47983/0004/15-06-2018(ΑΔΑ:ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4) Προκήρυξη του 

Υπουργείου Οικονομικών.   
 

 Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά, και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους  

στον πίνακα ανακοινώσεων των  Υπηρεσιών σας, καθώς και την γνωστοποίησή τους σε όλους 

τους υπαλλήλους σας.  

 Το παρόν έγγραφο το ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου καθώς και η σχετική 

προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της υπηρεσίας 

http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Εγκύκλιοι”  και  στην 

υποκατηγορία “ Γενικά”.   

Συνημμένα: 

-Τα ανωτέρω ενημερωτικά έγγραφα & 

 η ανωτέρω σχετική Προκήρυξη 

  

 

Μ.Ε.Σ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

Μαρία Ροντίρη 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php
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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων

         Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 2/47983/0004/15.6.2018 (ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4) 
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Υπουργείου 

Οικονομικών, όσον αφορά τη θέση Προϊσταμένου Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, 

υπαγόμενης στο Τομεακό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

        Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι περαιτέρω πληροφορίες, καθώς επίσης και αιτήσεις σχετικά με την 

ως άνω προκήρυξη/πρόσκληση μπορείτε να αναζητήσετε στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. 

        Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

  

                        Η Διευθύντρια

          Μ. Μωυσίδου

         
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΜΕ MAIL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

       Αθήνα,  5  Ιουλίου 2018
       Αριθ.  Πρωτ:  33710

Πληροφορίες:   Α.Ρουμάνη
Τηλέφωνο:        2131361380
FAX :                 2131361117
e-mail :            a.roumani@ypes.gr
Ταχ. Δ/νση:       Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας:  101 83

Προς:  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 
Χώρας
Διευθύνσεις Διοίκησης
(Διεύθυνση Εσωτερικών για την Α.Δ. 
Αιγαίου)
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   3  Ιουλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθ.Πρωτ.:  33112
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Δ/νσεις Διοίκησης
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα
Τηλέφωνο : 216-136 4399
FAX : 213-136 4383

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του 
Υπουργείου Οικονομικών

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2/47983/0004/15-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4) 
προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης του Υπουργείου 
Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού κώδικα 
(ν. 3528/2007), όπως ισχύουν και παρακαλούμε για την κοινοποίησή της αμελλητί  στους Ο.Τ.Α. α’ 
βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας, όσον αφορά στην πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου 
της Κεντρικής μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δρ. Μ. Μαυραγάνη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Α΄
Πανεπιστημίου 37, 10165, ΑΘΗΝΑ

Ελληνική  
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ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ και Τποδιεφκυνςθσ του 

Τπουργείου Οικονομικϊν, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 84-86 του Τπαλλθλικοφ 

Κϊδικα (ν. 3528/2007), όπωσ ιςχφoυν». 

 

 

ΑΠΟΦΑΘ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ: 

 α) των άρκρων 84-86 του ν. 3528/2007 «Κφρωςη του Κϊδικα Κατάςταςησ Δημοςίων Πολιτικϊν 

Διοικητικϊν Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπωσ ιςχφουν, 

 β) των περ. γ και δ τθσ παρ. 1 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 30 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρϊο 

Επιτελικϊν Στελεχϊν Δημόςιασ Διοίκηςησ, βαθμολογική διάρθρωςη θζςεων, ςυςτήματα 

αξιολόγηςησ, προαγωγϊν και επιλογήσ προϊςταμζνων (διαφάνεια - αξιοκρατία και 

αποτελεςματικότητα τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 33), όπωσ ιςχφουν, 

 γ) των παρ. 4 και 5 του άρκρου 24Α του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπωσ αυτό προςτζκθκε με τθν παρ. 2 

του άρκρου 36 του ν. 4489/2017 «Ευρωπαϊκή εντολή ζρευνασ ςτισ ποινικζσ υποθζςεισ - Εναρμόνιςη 

τησ νομοθεςίασ με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 140), 

δ) των άρκρων 381-388 «Υποκεφάλαιο Α’ - Σφςταςη Διεφθυνςησ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλήματοσ» 

του Κεφαλαίου Δ’ του Τμιματοσ ΙΒ’ του ν. 4512/2018 «υκμίςεισ για τθν εφαρμογι των 

Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων του Ρρογράμματοσ Οικονομικισ Ρροςαρμογισ και άλλεσ 

διατάξεισ» (Α’ 5),   

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  Ακινα, 15 Ιουνίου 2018 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρικ. Ρρωτ.: 2/47983/0004 
ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ  

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΣΘΣ  

ΤΜΘΜΑ Αϋ - Προγραμματιςμοφ, Ανάπτυξησ & Εκπαίδευςησ  
  

Ταχ. Διεφκυνςθ        : Ρανεπιςτθμίου 37 ΠΡΟ: Ππωσ ο Ρίνακασ Αποδεκτϊν 
Ταχ. Κϊδικασ                         : 101 65   Ακινα   

Ρλθροφορίεσ : 210 33 38 259, 322, 340,  
  341, 339, 354 
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 ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Οικονομικϊν» (Α’ 181), 

 ςτ) του π.δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τησ Κυβζρνηςησ, Υπουργϊν, Αναπληρωτϊν Υπουργϊν 

και Υφυπουργϊν» (Α’ 116), 

 η) του π.δ. 50/2001 «Καθοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε θζςεισ φορζων του Δημοςίου Τομζα» 

(Α’ 39), όπωσ ιςχφει. 

2. Τα ειδικά περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των προκθρυςςόμενων κζςεων, τα οποία προςαρτϊνται 

ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 

3. Τθν αρικ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/οικ.19403/31.05.2018 Εγκφκλιο τθσ Υπουργοφ Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ με κζμα: «Ζκδοςη προκηρφξεων για την πλήρωςη θζςεων ευθφνησ επιπζδου 

Διεφθυνςησ των Υπουργείων και ςφςταςη των Συμβουλίων Επιλογήσ Προϊςταμζνων (Σ.Ε.Π.)» (ΑΔΑ: 

7Χ6Η465ΧΘΨ-ΡΦΒ). 

4. Τθν αρικμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16.12.2016 Υπουργικι Απόφαςθ «Διεξαγωγή δομημζνησ 

ςυνζντευξησ κατά την επιλογή προϊςταμζνων» (Β’ 4123), όπωσ ιςχφει. 

5. Τθν αρικ. πρωτ. 2/39502/0004/17.05.2018 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν με κζμα «Σφςταςη 

Συμβουλίου Επιλογήσ Προϊςταμζνων (Σ.Ε.Π.) ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν» (Β’ 1815). 

6. Τθν αρικ. πρωτ. 2/39435/0004/01.06.2018 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν με κζμα 

«Συγκρότηςη και οριςμόσ μελϊν του Συμβουλίου Επιλογήσ Προϊςταμζνων (Σ.Ε.Π.) ςτο Υπουργείο 

Οικονομικϊν» (ΑΔΑ: 655ΦΘ-Δ4Γ). 

7. Τθν ανάγκθ εφρυκμθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν και πλιρωςθσ των 

κζςεων ευκφνθσ. 

 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε : 

1. Ρροκθρφςςουμε ανά Γενικι Διεφκυνςθ τισ ακόλουκεσ κζςεισ ευκφνθσ επιπζδου Διεφκυνςθσ και 

Υποδιεφκυνςθσ που υπάγονται ςτισ Γενικζσ Διευκφνςεισ του Υπουργείου Οικονομικϊν, ωσ εξισ: 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Για τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν: 

 1. Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν 

 2. Διεφκυνςθ  Εποπτευόμενων Φορζων 

 3. Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ 

 4. Διεφκυνςθ Εκκακαρίςεων και Ειδικϊν Οικονομικϊν Θεμάτων 

 5. Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και Υποδομϊν 

Ι. ΠΡΟΚΘΡΤΟΜΕΝΕ ΘΕΕΙ 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4
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ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ 

Α. Για τθ Γενικι Διεφκυνςθ Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν: 

 
1. Διεφκυνςθ Λειτουργίασ Οριηόντιων Συςτθμάτων, Εκτυπϊςεων, Λειτουργικισ Υποςτιριξθσ και 

Υποςτιριξθσ Χρθςτϊν 

 2. Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Υπολογιςτικϊν Υποδομϊν – Κυβερνθτικοφ Νζφουσ 

Β. Για τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Παραγωγικισ Λειτουργίασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων: 

 1. Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν 

 2. Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμοςιονομικοφ Τομζα 

 3. Διεφκυνςθ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Οικονομικϊν Λειτουργιϊν 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

Για τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Πολιτικισ: 

 1. Διεφκυνςθ Μακροοικονομικισ Ρολιτικισ και Ρροβλζψεων 

 2. Διεφκυνςθ Φορολογικισ Ρολιτικισ 

 3. Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Διεκνϊν Σχζςεων 

 4. Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικισ Ρολιτικισ 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

Α. Για τθ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ και Προχπολογιςμοφ: 

 1. Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 2. Υποδιεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 3. Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Στοιχείων 

 4. Διεφκυνςθ Ειςοδθματικισ Ρολιτικισ 

 5. Διεφκυνςθ Αξιολόγθςθσ Δράςεων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 6. Διεφκυνςθ Επεξεργαςίασ Νομοκετικϊν Ρράξεων και Κανονιςτικϊν Διοικθτικϊν Ρράξεων 

Β. Για τθ Γενικι Διεφκυνςθ Θθςαυροφυλακίου και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων: 

 1. Διεφκυνςθ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 2. Διεφκυνςθ Κρατικϊν Εγγυιςεων και Κίνθςθσ Κεφαλαίων 

 3. Διεφκυνςθ Κατάρτιςθσ και Συντονιςμοφ Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

 4. Ενιαία Αρχι Ρλθρωμισ  

Γ. Για τθ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων: 

 1. Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ Μεκοδολογίασ και Επιβολισ Κυρϊςεων 

 2. Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ Ελζγχων 

 3. Αϋ Δ.Υ.Ε.Ε. 

 4. Βϋ Δ.Υ.Ε.Ε. 

 5. Γϋ Δ.Υ.Ε.Ε. 

 6. Δϋ Δ.Υ.Ε.Ε. 

 7. Εϋ Δ.Υ.Ε.Ε. 

 8. ΣΤϋ Δ.Υ.Ε.Ε. 

 9. Ηϋ Δ.Υ.Ε.Ε. 

 10. Θϋ Δ.Υ.Ε.Ε. 
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 11. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτθ Νομαρχία Ακθνϊν 

 12. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτθ Νομαρχία Ρειραιά 

 13. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτο Νομό Αρκαδίασ 

 14. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτο Νομό Αχαΐασ 

 15. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτο Νομό Θρακλείου 

 16. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ 

 17. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτο Νομό Ιωαννίνων 

 18. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτο Νομό Κζρκυρασ 

 19. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτο Νομό Κοηάνθσ 

 20. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτο Νομό Κυκλάδων 

 21. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτο Νομό Λαρίςθσ 

 22. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτο Νομό Λζςβου 

 23. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτο Νομό οδόπθσ 

 24. Δ.Υ.Ε.Ε. ςτο Νομό Φκιϊτιδασ 

Δ. Για τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ελζγχων υγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε..Π.): 

 1. Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ελζγχων 

 2. Διεφκυνςθ Αϋ Ελζγχου Διαχείριςθσ Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων 

 3. Διεφκυνςθ Βϋ Ελζγχου Διαχείριςθσ Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων 

 
4. Διεφκυνςθ Γϋ Ριςτοποίθςθσ δαπανϊν Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου Εγγυιςεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και 

Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Για τθ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Περιουςίασ και Κοινωφελϊν Περιουςιϊν: 

 1. Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ 

 2. Διεφκυνςθ Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν 

 3. Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

 4. Κτθματικι Υπθρεςία Ακθνϊν – Ανατολικισ Αττικισ 

 5. Κτθματικι Υπθρεςία Ρειραιά-νιςων και Δυτικισ Αττικισ 

 6. Κτθματικι Υπθρεςία Θεςςαλονίκθσ 

 

2. Ρροκθρφςςουμε τισ κάτωκι αυτοτελείσ οργανικζσ μονάδεσ επιπζδου Διεφκυνςθσ που προβλζπονται ςτο 

Υπουργείο Οικονομικϊν και δεν υπάγονται ςε Γενικι Διεφκυνςθ: 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 

Α.  ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 1. Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου 

 2. Διεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

 3. Υποδιεφκυνςθ  Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

Β.  ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΘ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 1. Αυτοτελι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ  
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Γ.  ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΘ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

 1. Κεντρικι Μονάδα Κρατικϊν Ενιςχφςεων  

 2. Μονάδα Αποκρατικοποιιςεων, Διαχείριςθσ Κινθτϊν Αξιϊν και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ 

Δ.  ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΣΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΟΜΕΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΘ ΕΙΔΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΩΜΑΣΟ ΔΙΩΞΘ  
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) 

 1. Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρρογραμματιςμοφ Ερευνϊν 

 2. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακισ Υποςτιριξθσ 

 3. Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ  (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικισ 

 4. Αϋ Υποδιεφκυνςθ  Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικισ 

 5. Βϋ Υποδιεφκυνςθ  Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικισ 

 6. Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 

 7. Αϋ Υποδιεφκυνςθ  Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 

 8. Βϋ Υποδιεφκυνςθ  Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΑΘΘΚΟΝΣΩΝ ΠΡΟΚΘΡΤΟΜΕΝΩΝ ΘΕΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Προχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Ρροχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν είναι 

τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει τουσ ειδικοφσ φορείσ του Υπουργείου Οικονομικϊν και τουσ ειδικοφσ φορείσ που 

περιλαμβάνονται ςτον προχπολογιςμό του Υπουργείου Οικονομικϊν και αφοροφν ςτθν κατάρτιςθ, 

ανακεϊρθςθ και παρακολοφκθςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ, κακϊσ και του Μεςοπρόκεςμου 

Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ. 

 Κακοδθγεί τουσ ανωτζρω φορείσ για τθν ορκι λειτουργία, τθ χρθςτι διαχείριςθ και τθν ομοιογενι 
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αποτφπωςθ των δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων και αναφορϊν με ςτόχο τθν παροχι ζγκαιρων και 

αξιόπιςτων πλθροφοριϊν. 

 

2. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Εποπτευόμενων Φορζων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Εποπτευόμενων Φορζων είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, κακϊσ και τουσ φορείσ που 

εποπτεφονται από υπθρεςίεσ ενταγμζνεσ ςτον προχπολογιςμό του Υπουργείου, και αφοροφν ςτθν 

κατάρτιςθ, ανακεϊρθςθ και παρακολοφκθςθ του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ 

Στρατθγικισ. 

 Κακοδθγεί τουσ προαναφερόμενουσ φορείσ για τθν ορκι λειτουργία, τθ χρθςτι διαχείριςθ και τθν 

ομοιογενι αποτφπωςθ των δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων και αναφορϊν με ςτόχο τθν παροχι ζγκαιρων 

και αξιόπιςτων πλθροφοριϊν. 

 Κακοδθγεί τα κλθροδοτιματα ςε κζματα κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και εκτζλεςθσ του ετιςιου 

προχπολογιςμοφ και απολογιςμοφ τουσ. 

 Συνδράμει το ζργο τθσ Κεντρικισ Μονάδασ Κρατικϊν Ενιςχφςεων μζςω του ςυντονιςμοφ, τθσ 

υποςτιριξθσ και του ελζγχου των χορθγοφμενων κρατικϊν ενιςχφςεων ςε φορείσ ενταγμζνουσ ςτον 

προχπολογιςμό του Υπουργείου κακϊσ και ςτουσ εποπτευόμενουσ από αυτό φορείσ. 

 

3. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
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Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθν ομαλι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου με τθν εφαρμογι των 

κατάλλθλων ελζγχων και δικλείδων αςφαλείασ, ςχετικά με τισ δαπάνεσ και τισ προμικειεσ του 

Υπουργείου. 

 Μεριμνά για τθν ορκι εφαρμογι των κατευκυντθρίων αρχϊν του προχπολογιςμοφ των φορζων του 

Υπουργείου. 

 Διαςφαλίηει τθν τιρθςθ και τθν ορκι εφαρμογι των δθμοςιολογιςτικϊν κανόνων. 

 Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ πλθρωμι των υποχρεϊςεων των φορζων του Υπουργείου, ςφμφωνα με τθν 

ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία. 

 

4. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Εκκακαρίςεων και Ειδικϊν Οικονομικϊν Θεμάτων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Εκκακαρίςεων και Ειδικϊν Οικονομικϊν Θεμάτων είναι 

τα εξισ:  

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ, προτείνει νομοκετικζσ 

ρυκμίςεισ για τθν βελτίωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου που καλείται να εφαρμόςει, όπου απαιτείται. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Επιβλζπει τθ διαχείριςθ των εκκρεμοτιτων που απορρζουν από τθν κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ, ειδικι 

διαχείριςθ, εκκακάριςθ ι ειδικι εκκακάριςθ φορζων του Δθμοςίου. 

 Συμβάλει ςτον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ – ειδικισ εκκακάριςθσ κακϊσ και ςτθ 

διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ των εκκακαρίςεων. 

 Διαςφαλίηει τθν ορκι διαχείριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που περιζρχονται ςτο Υπουργείο 

Οικονομικϊν από τουσ φορείσ που τελοφν υπό κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ ι εκκακάριςθ. 

 Διαςφαλίηει τα ζςοδα που προκφπτουν από τθ διεκπεραίωςθ των εκκρεμοτιτων κατά τθν 

εκκακάριςθ, ςυγχϊνευςθ ι κατάργθςθ των φορζων. 
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5. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Προμθκειϊν, Διαχείριςθσ Τλικοφ και Τποδομϊν τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και Υποδομϊν είναι τα 

εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία του Υπουργείου με τθν ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ των αναγκαίων πόρων 

και υπθρεςιϊν με τον πιο αποδοτικό τρόπο. 

 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ 

Α.1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Λειτουργίασ Οριηόντιων υςτθμάτων, Εκτυπϊςεων, 

Λειτουργικισ Τποςτιριξθσ και Τποςτιριξθσ Χρθςτϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Υποδομϊν 

Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Λειτουργίασ Οριηόντιων Συςτθμάτων, Εκτυπϊςεων, 

Λειτουργικισ Υποςτιριξθσ και Υποςτιριξθσ Χρθςτϊν είναι τα εξισ:  

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Επιβλζπει τθν υποςτιριξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ, τθσ ςυντιρθςθσ και ενθμζρωςθσ των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, των μθχανογραφθμζνων εφαρμογϊν και των λοιπϊν ςυςτθμάτων 

λογιςμικοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

 Συντονίηει το ςχεδιαςμό, τθ διακίνθςθ και διαχείριςθ των εντφπων και των καταςτάςεων 

φορολογικϊν ςτοιχείων του Υπουργείου Οικονομικϊν, κακϊσ και των αξιϊν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

 Επιβλζπει τθν ψθφιοποίθςθ των δεδομζνων των Υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ., μζςω ςυςτθμάτων 

ειςαγωγισ και καταγραφισ δεδομζνων. 

 Ραρζχει υποςτιριξθ ςτουσ ςυναλλαςςομζνουσ με τθ Γ.Γ.Ρ.Σ., ςε κζματα χριςθσ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν. 

 Ραρζχει υποςτιριξθ ςτισ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, ι ςε άλλουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ ι/και Ανεξάρτθτων Αρχϊν, ςε τεχνικά κζματα. 

 

Α.2. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Τπολογιςτικϊν Τποδομϊν – Κυβερνθτικοφ Νζφουσ 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Υποδομϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Υπολογιςτικϊν Υποδομϊν – Κυβερνθτικοφ 

Νζφουσ είναι τα εξισ:  

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ρρογραμματίηει τθν ανανζωςθ του υλικοφ και ςυςτθμικοφ λογιςμικοφ των υποδομϊν. 

 Επιλζγει και εγκρίνει τισ τεχνολογίεσ και τθν αρχιτεκτονικι νζων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

 Εφαρμόηει μζτρα προςταςίασ υποδομϊν, λογιςμικϊν και δεδομζνων, από επίβουλεσ και κακόβουλεσ 

επεμβάςεισ. 

 Επιλζγει ςτρατθγικι και τεχνολογικζσ κατευκφνςεισ ςε ό,τι ςχετίηεται με τισ υποδομζσ υλικοφ και 

ςυςτθμικοφ λογιςμικοφ. 

 Συντονίηει το προςωπικό για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Δ/νςθσ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται 

ςτο άρκρο 24  του π.δ.142/2017 ( Αϋ 181/2017). 
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Β.1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Ανάπτυξθσ και Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν είναι τα εξισ: 

(1) Θ ευκυγράμμιςθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ με το ςτρατθγικό ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

(2) Θ παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων.  

(3) Θ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ  

και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.  

(4) Θ παρότρυνςθ του προςωπικοφ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ.  

(5) Θ διαχείριςθ, ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ του προςωπικοφ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι 

προγραμματιςμζνοι ςτόχοι και θ ειςιγθςθ προτάςεων βελτίωςθσ για τθν κατανομι του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ.  

(6) Θ ζγκριςθ των ΡΘΕ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων και θ ειςιγθςθ τυχόν τροποποιιςεων.  

(7) Θ διαμόρφωςθ τθσ ετιςιασ ςτοχοκεςίασ και ο προςδιοριςμόσ των δεικτϊν μζτρθςθσ αυτισ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων. 

(8) Θ αξιολόγθςθ του προςωπικοφ ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.  

(9) Θ παρακολοφκθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν και ο προςδιοριςμόσ οργανωτικϊν, λειτουργικϊν και 

επιχειρθςιακϊν βελτιϊςεων των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ.  

 (10) Θ ανάλυςθ απαιτιςεων, θ ςχεδίαςθ, θ υλοποίθςθ, θ τεκμθρίωςθ και ο ζλεγχοσ των 

μθχανογραφθμζνων εφαρμογϊν, των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και των λοιπϊν ςυςτθμάτων 

λογιςμικοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ. 

(11) Θ ανάλυςθ απαιτιςεων, θ ςχεδίαςθ, θ υλοποίθςθ θ τεκμθρίωςθ και ο ζλεγχοσ νζων πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων και διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ 

Υπθρεςίεσ. 

(12) Θ ςυνεχισ αναβάκμιςθ και θ βελτίωςθ των εφαρμογϊν διαχείριςθσ των ιςτοτόπων του Υπουργείου 

Οικονομικϊν, μζςα από τθ ςυνεργαςία με όλεσ τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, για τθν ανανζωςθ και 

επικαιροποίθςι τουσ, ϊςτε να είναι φιλικοί προσ το χριςτθ και άρτιοι ωσ προσ τθν πλθροφόρθςθ 

που παρζχουν. 

(13) Θ ανάρτθςθ περιεχομζνου ςτουσ ιςτότοπουσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

(14) Θ ςυντιρθςθ και θ διαχείριςθ θλεκτρονικοφ γενικοφ Μθτρϊου ςυναλλαςςομζνων. 

(15) Θ εποπτεία, θ δθμιουργία προτφπων και θ καταγραφι των διενεργοφμενων θλεκτρονικϊν 

ςυναλλαγϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

(16) Ο ςυντονιςμόσ των δράςεων και θ ζκδοςθ προτφπων διαλειτουργικότθτασ δεδομζνων, που 

ανταλλάςςονται μεταξφ του Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλων φορζων του δθμόςιου τομζα. 

(17) Θ υιοκζτθςθ, θ ανάπτυξθ και θ τιρθςθ προτφπων ανάλυςθσ απαιτιςεων, ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ, 

τεκμθρίωςθσ και ελζγχου των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, των μθχανογραφθμζνων εφαρμογϊν, 

των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και των λοιπϊν ςυςτθμάτων λογιςμικοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

(18) Θ διαχείριςθ ςχεδίου ποιότθτασ για όλεσ τισ φάςεισ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων, των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και των λοιπϊν ςυςτθμάτων λογιςμικοφ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν. 
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Β.2. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Τποςτιριξθσ Λειτουργίασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 

Δθμοςιονομικοφ Σομζα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ και Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

Δθμοςιονομικοφ Τομζα είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει τθν παραγωγικι λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ και επικαιροποίθςθ των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων των μθχανογραφθμζνων εφαρμογϊν που αφοροφν ςε Υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ/Γ.Λ. Κράτουσ. 

 Συντονίηει τθν παραγωγικι λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ και επικαιροποίθςθ των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων των μθχανογραφθμζνων εφαρμογϊν που αφοροφν ςε Υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ/Γ.Λ. Κράτουσ και χρθςιμοποιοφνται από Φορείσ τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ. 

 

Β.3. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Λειτουργίασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Οικονομικϊν 

Λειτουργιϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ και Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Οικονομικϊν 

Λειτουργιϊν είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Σχεδιάηει και υλοποιεί πλθροφοριακά ςυςτιματα και ςυντονίηει τθν παραγωγικι λειτουργία τθ 

ςυντιρθςθ και επικαιροποίθςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των μθχανογραφθμζνων 

εφαρμογϊν που αφοροφν ςε Υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Οικονομικισ Ρολιτικισ, τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ 

Ρεριουςίασ, κακϊσ και λοιπϊν Φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι/και Ανεξαρτιτων Αρχϊν, με τθν 

προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ κεςμικοφ/κανονιςτικοφ πλαιςίου ι ςχετικισ ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ. 

 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Μακροοικονομικισ Πολιτικισ και Προβλζψεων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Ρολιτικισ  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Μακροοικονομικισ Ρολιτικισ και Ρροβλζψεων είναι τα 

εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ρρογραμματίηει και εξειδικεφει τουσ ςτόχουσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ οικονομικισ πολιτικισ ςε 

εκνικό επίπεδο.  

 Αναλφει και μελετά το εγχϊριο και διεκνζσ οικονομικό περιβάλλον και τισ διεκνείσ οικονομικζσ 

εξελίξεισ με ςκοπό τθν παραγωγι επίςθμων εκνικϊν προβλζψεων μακροοικονομικϊν μεγεκϊν τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ και ςυνεργάηεται με τουσ αρμόδιουσ για τθν αξιολόγθςθ τουσ κεςμικοφσ 

φορείσ. 

 Υποβάλλει προτάςεισ, ςτο πλαίςιο των γενικϊν κατευκφνςεων τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ, για τθ 

διαμόρφωςθ οικονομικισ ςτρατθγικισ. 

 Ενθμερϊνει ζγκαιρα τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ και προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ και τθσ διεκνοφσ οικονομίασ 

μζςω τθσ ςφνταξθσ ςχετικϊν εκκζςεων και μελετϊν. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ κεςμικϊν 

οικονομικϊν πολιτικϊν, όςον αφορά ςε διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ και μεταρρυκμίςεισ, ςε 

ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται. 
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2. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Πολιτικισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ 

Ρολιτικισ  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Ρολιτικισ είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  

 Επιβλζπει τθν ανάλυςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων που αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ τθσ φορολογικισ πολιτικισ, παρακολουκεί και αξιολογεί τισ διεκνείσ εξελίξεισ ςτον τομζα 

αυτό και εποπτεφει τθ διενζργεια προβλζψεων για τα ζςοδα από τθν εφαρμογι τθσ φορολογικισ 

πολιτικισ. 

 Υποβάλλει τεκμθριωμζνεσ ειςθγιςεισ για τθν αναμόρφωςθ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ εναρμόνιςθ με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ. 

 Αξιολογεί και παρακολουκεί τισ νομοκετικζσ διατάξεισ που ειςθγείται θ Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 

Εςόδων και τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδίδει για ηθτιματα που εμπίπτουν ςτο πεδίο των 

αρμοδιοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Ρολιτικισ. 

 Συνεργάηεται με όλεσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Οικονομικϊν κακϊσ και με υπθρεςίεσ 

του δθμοςίου τομζα, των οποίων οι πολιτικζσ ςχετίηονται με τθ φορολογικι πολιτικι.  

 Σχεδιάηει, ςυντονίηει και αναπτφςςει τισ διεκνείσ οικονομικζσ ςχζςεισ ςε κζματα φορολογικισ 

πολιτικισ. 

 Αξιολογεί τισ επιπτϊςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ ςτθ δθμοςιονομικι πολιτικι τθσ χϊρασ, και τισ 

επιπτϊςεισ κοινωνικϊν, οικονομικϊν, διοικθτικϊν και δθμοςιονομικϊν παραγόντων ςτο ςχεδιαςμό 

και τθν εφαρμογι τθσ φορολογικισ πολιτικισ. 

 

3. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Διεκνϊν χζςεων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Ρολιτικισ  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ  Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Διεκνϊν Σχζςεων είναι   τα 

εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται. 
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 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  

 Συμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ των ελλθνικϊν κζςεων ςε κζματα αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ των φακζλων για όλα τα ευρωπαϊκά και διεκνι όργανα 

ςτα οποία ςυμμετζχει. 

 Εκπροςωπεί ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, όργανα και επιτροπζσ ςτα οποία ςυμμετζχει 

το Υπουργείο Οικονομικϊν και παρακολουκεί τισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ εξελίξεισ επί κεμάτων 

αρμοδιότθτασ του Υπουργείου. 

 Συντονίηει ςε εκνικό επίπεδο τα εκνικά δίκτυα και τουσ μθχανιςμοφσ διακυβζρνθςθσ τθσ Ε.Ε. για 

ηθτιματα αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν. 

 Συμμετζχει ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι νζων κοινοτικϊν δράςεων και δικτφων 

διευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ. 

 

4. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Χρθματοοικονομικισ Πολιτικισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Οικονομικισ Ρολιτικισ  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Χρθματοοικονομικισ Ρολιτικισ είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συμβάλλει ςτθν επίτευξθ τθσ ςτακερότθτασ του χρθματοοικονομικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ. 

 Σχεδιάηει τα κατάλλθλα πιςτωτικά μζτρα και εργαλεία για τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων τθσ πραγματικισ οικονομίασ που απορρζουν από ζκτακτα γεγονότα ι οικονομικζσ 
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διαταραχζσ ςε ςυνεργαςία με ςυναρμόδιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ. 

 Ραρακολουκεί τθ λειτουργία του τομζα των Ριςτωτικϊν Ιδρυμάτων, τθσ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ και των 

φορζων τθσ Κεφαλαιαγοράσ. 

 Συντονίηει κεντρικά όλεσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ ςχετικά με τθν Καταπολζμθςθ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ. 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται. 

 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

Α.1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ  τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ είναι τα εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Συντονίηει και ελζγχει το ςφνολο των ενεργειϊν για τθν κατάρτιςθ του Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ και επιβλζπει τθν εκτζλεςι του ςε τακτικι βάςθ και εντόσ των τικζμενων ςτόχων.  

• Συντονίηει το ςφνολο των ενεργειϊν για το χρθματοδοτικό προγραμματιςμό και τθν ομαλι πορεία 

εξόφλθςθσ των υποχρεϊςεων που ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ.  

• Μεριμνά για τθν επεξεργαςία και αποςτολι οικονομικϊν ςτοιχείων ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ 

οργανιςμοφσ. 

 

Α.2. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Τποδιεφκυνςθσ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Υποδιεφκυνςθσ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ είναι τα εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ με τουσ ςκοποφσ τθσ 

Διεφκυνςθσ και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, ςτισ οποίεσ υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υποδιεφκυνςθσ 

και αυτϊν με τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
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• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Υποδιεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ, κακϊσ και τθσ 

Διεφκυνςθσ γενικά. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Συντονίηει και ελζγχει το ςφνολο των ενεργειϊν που εκτελοφνται από τισ οργανικζσ μονάδεσ που 

εντάςςονται ςτθν Υποδιεφκυνςθ για τθν κατάρτιςθ του Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και 

επιβλζπει τθν εκτζλεςι του από τουσ φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ αρμοδιότθτασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ 

ςε τακτικι βάςθ και εντόσ των τικζμενων ςτόχων.  

• Συμβάλλει ςτθν διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ πορεία εξόφλθςθσ των υποχρεϊςεων των φορζων γενικισ 

κυβζρνθςθσ αρμοδιότθτασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ, που ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ.  

• Υποςτθρίηει τθ διαδικαςία επεξεργαςίασ και αποςτολισ οικονομικϊν ςτοιχείων ςε ευρωπαϊκοφσ και 

διεκνείσ οργανιςμοφσ. 

 

Α.3. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Προγραμματιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν τοιχείων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Στοιχείων είναι 

τα εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Συντονίηει τθν κατάρτιςθ και επιβλζπει τθν παρακολοφκθςθ του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου 

Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ. 

• Επιβλζπει τθ ςυγκζντρωςθ και δθμοςίευςθ των δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων εκτζλεςθσ του 

Ρροχπολογιςμοφ φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και τθν κατάρτιςθ μεκοδολογίασ τιρθςθσ 

ςτοιχείων ςε ταμειακι και δεδουλευμζνθ βάςθ. 

• Μεριμνά για τθν επεξεργαςία και αποςτολι οικονομικϊν ςτοιχείων ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ 

οργανιςμοφσ. 
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Α.4. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Ειςοδθματικισ Πολιτικισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Ειςοδθματικισ Ρολιτικισ είναι τα εξισ:  

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Συντονίηει και επιβλζπει τθν εκπόνθςθ ςεναρίων μιςκολογικισ πολιτικισ. 

• Καταρτίηει κανόνεσ δικαίου μιςκολογικοφ και ςυνταξιοδοτικοφ περιεχομζνου και παρζχει οδθγίεσ για 

τθν ορκι εφαρμογι μιςκολογικϊν και ςυνταξιοδοτικϊν διατάξεων.  

• Μεριμνά για τθν επεξεργαςία και αποςτολι οικονομικϊν ςτοιχείων ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ 

οργανιςμοφσ. 

 

Α.5. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Αξιολόγθςθσ Δράςεων Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Αξιολόγθςθσ Δράςεων Γενικισ Κυβζρνθςθσ είναι τα εξισ:  

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Επιβλζπει τθ διαμόρφωςθ πλαιςίου αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ και του αποτελζςματοσ των 

προγραμμάτων και των δράςεων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, μζςω δεικτϊν και διαδικαςιϊν ςφμφωνα 

με τα διεκνι πρότυπα. 
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• Μεριμνά για το ςχεδιαςμό και τθν ειςαγωγι νζων ςυςτθμάτων προχπολογιςμοφ και δθμοςιονομικισ 

διαχείριςθσ, όπωσ ο προχπολογιςμόσ προγραμμάτων.  

• Συντονίηει τθν υλοποίθςθ επιςκοπιςεων δαπανϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

 

Α.6. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Επεξεργαςίασ Νομοκετικϊν Πράξεων και Κανονιςτικϊν 

Διοικθτικϊν Πράξεων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Επεξεργαςίασ Νομοκετικϊν Ρράξεων και Κανονιςτικϊν 

Διοικθτικϊν Ρράξεων είναι τα εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Επιβλζπει τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ του ΓΛΚ που ςυνοδεφει τα νομοςχζδια και τροπολογίεσ ςφμφωνα 

με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 75 του Συντάγματοσ. 

• Συντονίηει τισ ενζργειεσ επεξεργαςίασ κανονιςτικϊν πράξεων και ειςθγείται ςχετικά με τθν υπογραφι 

τουσ από τθν πολιτικι θγεςία. 

• Μεριμνά για τθν επικοινωνία και ανταλλαγι απόψεων με άλλεσ διευκφνςεισ για τθν προκαλοφμενθ 

δθμοςιονομικι επίδραςθ των νομοςχεδίων και κανονιςτικϊν πράξεων. 

 

Β.1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Θθςαυροφυλακίου και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ είναι τα εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Επιβλζπει τθν εκτζλεςθ και παρακολοφκθςθ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 

• Ραρακολουκεί τθ διαχείριςθ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ και τθν κατάρτιςθ χρθματοοικονομικϊν 

αναφορϊν για τθν Κεντρικι Διοίκθςθ. 

• Ραρακολουκεί τθ διεξαγωγι όλων των χρθματικϊν δοςολθψιϊν του ελλθνικοφ κράτουσ με τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

• Επιτθρεί τθ διαχείριςθ του ενιαίου λογιςτικοφ ςχεδίου και κακορίηει ενιαία λογιςτικά πρότυπα για τθ 

Γενικι Κυβζρνθςθ. 

 

Β.2. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Εγγυιςεων και Κίνθςθσ Κεφαλαίων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Εγγυιςεων και Κίνθςθσ Κεφαλαίων είναι τα 

εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Σχεδιάηει και παρακολουκεί το Ετιςιο Νομιςματικό Ρρόγραμμα τθσ χϊρασ. 

• Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ παροχισ εγγυιςεων και καταπτϊςεων του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου. 

• Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ περιουςίασ και των εκκρεμοτιτων του τ. ΟΑΕ. 

 

Β.3. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Κατάρτιςθσ και υντονιςμοφ Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν 

Κανόνων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Κατάρτιςθσ και Συντονιςμοφ Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν 

Κανόνων είναι τα εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
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• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Καταρτίηει και ερμθνεφει κανόνεσ δθμοςίου λογιςτικοφ. 

• Ραρζχει οδθγίεσ ςτισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ των Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ και των νπδδ εκτόσ 

αυτισ για τθν ορκι εφαρμογι των δθμοςιονομικϊν κανόνων. 

• Ειςθγείται προδιαγραφζσ θλεκτρονικϊν και λοιπϊν εφαρμογϊν υλοποίθςισ κανόνων δθμοςίου 

λογιςτικοφ και παρακολουκεί τθν υλοποίθςι τουσ. 

 

Β.4. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Ενιαίασ Αρχισ Πλθρωμισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου και 

Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Ενιαίασ Αρχισ Ρλθρωμισ είναι τα εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Διαςφαλίηει τθν ορκι διενζργεια πλθρωμισ των αμοιβϊν για το ςφνολο του προςωπικοφ του 

Δθμόςιου Τομζα, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ και διαςταφρωςθσ των δεδομζνων των Μθτρϊων 

Μιςκοδοτοφμενων Ελλθνικοφ Δθμοςίου και ΟΡΣ TAXIS. 

• Διαχειρίηεται και αξιοποιεί ςτοιχεία μιςκοδοςίασ - πρόςκετων αμοιβϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ 

δθμοςιονομικισ και μιςκολογικισ πολιτικισ. 

• Ραρζχει οδθγίεσ και ςυντονίηει τουσ υπόχρεουσ φορείσ για τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ εκτζλεςθ των 

διαδικαςιϊν που άπτονται των πλθρωμϊν που πραγματοποιεί θ ΕΑΡ. 

 

Γ.1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ χεδιαςμοφ, Μεκοδολογίασ και Επιβολισ Κυρϊςεων τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ, Μεκοδολογίασ και Επιβολισ Κυρϊςεων 

είναι τα εξισ: 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



21 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Συντονίηει και ςυνεργάηεται ςυςτθματικά με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ/αρμόδιουσ φορείσ για τα 

επιχειρθςιακά αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Εκπονεί το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό των ελζγχων που διενεργοφν οι υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.). 

• Επιβλζπει το ςχεδιαςμό των μεκοδολογικϊν εργαλείων για τθ διενζργεια των ελζγχων που εμπίπτουν 

ςτθν αρμοδιότθτα τθσ ΓΔΔΕ και αποτιμά τθν αποτελεςματικότθτα τουσ. 

• Συμμετζχει ςτο ςχεδιαςμό και παρζχει κατευκφνςεισ και οδθγίεσ για τθ διενζργεια των ελζγχων, τθ 

δθμιουργία μεκοδολογιϊν, προτφπων και εργαλείων ελεγκτικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και κατάλλθλων 

πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων. 

• Συντονίηει όλεσ τισ ενζργειεσ για τθν επιβολι κυρϊςεων μετά τθν οριςτικοποίθςθ των εκκζςεων 

ελζγχου από τθν Επιτροπι Συντονιςμοφ Ελζγχων (ΕΣΕΛ). 

• Διατυπϊνει/διαμορφϊνει γνϊμθ αναφορικά με τθν ικανότθτα των φορζων να επιτφχουν ορκι 

δθμοςιονομικι διαχείριςθ των εκνικϊν πόρων μζςω τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των 

ελζγχων τθσ ΕΣΕΛ.  

 

Γ.2. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ Ελζγχων τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ Ελζγχων είναι τα 

εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Ρρογραμματίηει τθ διεξαγωγι των τακτικϊν και ζκτακτων καταςταλτικϊν διαχειριςτικϊν/οικονομικϊν 

ελζγχων ςτουσ φορείσ αρμοδιότθτασ τθσ ΓΔΔΕ για τθν επαλικευςθ τθσ διαχείριςθσ του 

προχπολογιςμοφ τουσ, τθσ επάρκειασ τθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου 

αυτϊν και τον εντοπιςμό τυχόν φαινομζνων κακοδιοίκθςθσ, κακοδιαχείριςθσ, κατάχρθςθσ, ςπατάλθσ, 

απάτθσ ι διαφκοράσ. 

• Ρρογραμματίηει τθ διεξαγωγι ζκτακτων ελζγχων κατόπιν ςχετικϊν εντολϊν ι φςτερα από καταγγελίεσ 

ι αναφορζσ, ςε φορείσ αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ κακϊσ και ειδικϊν ζκτακτων ελζγχων ςτισ 

κοινωφελείσ περιουςίεσ/εκνικά κλθροδοτιματα και ςχολάηουςεσ κλθρονομίεσ.  

• Αξιολογεί και αποτιμά το ελεγκτικό ζργο των Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ. 

 

Γ.3.-Γ.10. Θζςεισ Προϊςταμζνων των Αϋ - Θϋ Δ.Τ.Ε.Ε. τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων 

Τα κακικοντα των Ρροϊςταμζνων των Αϋ - Θϋ Δ.Υ.Ε.Ε. είναι τα εξισ: 

• Μεριμνοφν για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχουν οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηουν ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηουν και ανακζτουν εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται 

ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνουν και αξιοποιοφν το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 

Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνουν τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογοφν το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Διαςφαλίηουν τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 

ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

• Ραρζχουν τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν 

υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

• Επιβλζπουν τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ 

τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι 

τουσ και θ επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν. 

 

Γ.11.-Γ.24. Θζςεισ Προϊςταμζνων των Δ.Τ.Ε.Ε. ςτισ Νομαρχίεσ και τουσ Νομοφσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων 

Τα κακικοντα των Ρροϊςταμζνων των Δ.Υ.Ε.Ε. ςτισ Νομαρχίεσ και τουσ Νομοφσ είναι τα εξισ: 

• Μεριμνοφν για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγονται.  

• Ραρζχουν οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 
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• Διαςφαλίηουν ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηουν και ανακζτουν εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται 

ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνουν και αξιοποιοφν το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 

Διεφκυνςθσ και παρακολουκοφν τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνουν τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογοφν το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Ελζγχουν τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

• Ελζγχουν και εγκρίνουν τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

• Διαςφαλίηουν τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 

ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

• Ραρζχουν τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν 

υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

• Επιβλζπουν τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ 

τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι 

τουσ και θ επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν. 

 

Δ.1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ χεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ελζγχων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Ελζγχων Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Ρ.) 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ελζγχων είναι τα εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Συνεργάηεται και επικοινωνεί με τισ υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για κζματα τθσ 

Διεφκυνςθσ.  

• Συντονίηει και παρζχει κατευκφνςεισ για τα κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Εκπονεί τθ ςτρατθγικι του ελεγκτικοφ ζργου κακϊσ και τα μεκοδολογικά εργαλεία για τθ διενζργεια 

των ελζγχων. 

• Ραρζχει οδθγίεσ ςτισ ελεγκτικζσ διευκφνςεισ τθσ ΕΔΕΛ. 

• Ελζγχει και εγκρίνει τισ ειςθγιςεισ προσ τθν ΕΔΕΛ. 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



24 

• Μζριμνα για τθν εφαρμογι του πλαιςίου Δθμοςιονομικϊν Διορκϊςεων. 

 

Δ.2. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Αϋ Ελζγχου Διαχείριςθσ υγχρθματοδοτοφμενων 

Προγραμμάτων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ελζγχων Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Ρ.)  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Αϋ Ελζγχου Διαχείριςθσ Συγχρθματοδοτοφμενων 

Ρρογραμμάτων είναι τα εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Καταρτίηει το πρόγραμμα ελζγχων τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Συντονίηει και εποπτεφει τθν προετοιμαςία και τθ διενζργεια των ελζγχων. 

• Ελζγχει και εγκρίνει τισ εκκζςεισ προςωρινϊν αποτελεςμάτων ελζγχου και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 

διαβίβαςι τουσ ςτουσ ελεγχόμενουσ φορείσ. 

• Ελζγχει και εγκρίνει τθν ειςιγθςθ προσ τθν ΕΔΕΛ, επί του περιεχομζνου των εκκζςεων  προςωρινϊν 

αποτελεςμάτων ελζγχου και επί των τυχόν υποβαλλομζνων αντιρριςεων ι και παρατθριςεων των 

εμπλεκόμενων φορζων ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ των ελεγχκζντων ςυςτθμάτων-ζργων. 

• Ελζγχει και εγκρίνει τισ εκκζςεισ οριςτικϊν αποτελεςμάτων ελζγχου και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 

διαβίβαςι τουσ αρμοδίωσ. 

 

Δ.3. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Βϋ Ελζγχου Διαχείριςθσ υγχρθματοδοτοφμενων 

Προγραμμάτων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ελζγχων Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Ρ.)  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Βϋ Ελζγχου Διαχείριςθσ Συγχρθματοδοτοφμενων 

Ρρογραμμάτων είναι τα εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 
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• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Καταρτίηει το πρόγραμμα ελζγχων τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Συντονίηει και εποπτεφει τθν προετοιμαςία και τθ διενζργεια των ελζγχων. 

• Ελζγχει και εγκρίνει τισ εκκζςεισ προςωρινϊν αποτελεςμάτων ελζγχου και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 

διαβίβαςι τουσ ςτουσ ελεγχόμενουσ φορείσ. 

• Ελζγχει και εγκρίνει τθν ειςιγθςθ προσ τθν ΕΔΕΛ, επί του περιεχομζνου των εκκζςεων  προςωρινϊν 

αποτελεςμάτων ελζγχου και επί των τυχόν υποβαλλομζνων αντιρριςεων ι και παρατθριςεων των 

εμπλεκόμενων φορζων ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ των ελεγχκζντων ςυςτθμάτων-ζργων. 

• Ελζγχει και εγκρίνει τισ εκκζςεισ οριςτικϊν αποτελεςμάτων ελζγχου και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 

διαβίβαςι τουσ αρμοδίωσ. 

 

Δ.4. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Γϋ Πιςτοποίθςθσ δαπανϊν Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Σαμείου 

Εγγυιςεων (Ε.Γ.Σ.Ε.) και Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Σαμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Ελζγχων Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Ρ.)  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Γϋ Ριςτοποίθςθσ δαπανϊν Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ 

Ταμείου Εγγυιςεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) είναι τα 

εξισ: 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Συντονίηει και παρζχει κατευκφνςεισ για όλα τα κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Εκπονεί τθ ςτρατθγικι του ελεγκτικοφ ζργου και καταρτίηει το πρόγραμμα ελζγχων τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Συντονίηει και εποπτεφει τθν προετοιμαςία και τθ διενζργεια των ελζγχων. 

• Συμμετζχει ςτθ ςφνταξθ, διεξάγει τον τελικό ζλεγχο και εγκρίνει τα εγχειρίδια ελζγχου. 

• Μζριμνα για τθν εφαρμογι του πλαιςίου Δθμοςιονομικϊν Διορκϊςεων. 

• Ραρακολουκεί και αξιολογεί τθ ςυμμόρφωςθ επί των ςυςτάςεων που απευκφνονται ςτουσ 

ελεγχόμενουσ φορείσ. 

• Ελζγχει και εγκρίνει τισ εκκζςεισ προςωρινϊν αποτελεςμάτων ελζγχου και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 

διαβίβαςι τουσ ςτουσ ελεγχόμενουσ φορείσ. 
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• Ελζγχει και εγκρίνει τθν ειςιγθςθ προσ τθν ΕΔΕΛ, επί του περιεχομζνου των εκκζςεων  προςωρινϊν 

αποτελεςμάτων ελζγχου και επί των τυχόν υποβαλλομζνων αντιρριςεων ι και παρατθριςεων των 

εμπλεκόμενων φορζων ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ των ελεγχκζντων ςυςτθμάτων-ζργων. 

• Ελζγχει και εγκρίνει τισ εκκζςεισ οριςτικϊν αποτελεςμάτων ελζγχου και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 

διαβίβαςι τουσ αρμοδίωσ. 

 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ 

Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Επιμελείται τθ ςφνταξθ του ετιςιου επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ και ςυνδράμει τισ 

υπθρεςίεσ τθσ για τθν επίτευξθ των οικονομικϊν, ελεγκτικϊν και λοιπϊν ςτόχων τουσ. 

 Ρρογραμματίηει τισ δράςεισ και εξετάηει τθν ορκότθτα των ενεργειϊν των Κτθματικϊν Υπθρεςιϊν για 

αντικείμενα αρμοδιότθτάσ του, με ςκοπό τθν ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί 

δθμοςίων ακινιτων κακϊσ και το ςυντονιςμό του ζργου τουσ. 

 Ραρακολουκεί τθν πορεία βεβαιωκζντων και ειςπραχκζντων εςόδων των Κτθματικϊν Υπθρεςιϊν, τθν 

αξιολογεί και υποβάλλει προτάςεισ, με ςκοπό τθν αφξθςθ των εςόδων τουσ. 

 

2. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωφελϊν Περιουςιϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ 

Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωφελϊν Περιουςιϊν είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
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Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.  

 Ραρζχει οδθγίεσ για τθν ορκι εφαρμογι του Κϊδικα Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν και Σχολαηουςϊν 

Κλθρονομιϊν ςτα εποπτευόμενα ιδρφματα και ςτουσ εκτελεςτζσ/ εκκακαριςτζσ/κθδεμόνεσ.  

 Εποπτεφει το διαχειριςτικό ζργο των οργάνων διοίκθςθσ των Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν για τθν 

επωφελζςτερθ αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ τουσ με ςτόχο τθν υλοποίθςθ τθσ βοφλθςθσ των διακετϊν. 

 Συντονίηει τθ διαχείριςθ των Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν που ανικουν ςτθν άμεςθ διαχείριςθ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν. 

 Μεριμνά για τθν περιζλευςθ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο των παραγραφζντων υπζρ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου αξιϊν και απαιτιςεων. 

 

3. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ 

Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.  

 Κακοδθγεί και υποςτθρίηει τισ Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ ςε τεχνικά κζματα που αφοροφν τθ Δθμόςια 

Ρεριουςία. 

 Μεριμνά για τθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςε κζματα καταγραφισ και προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ 

Ρεριουςίασ. 

 Συμβάλλει ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων μζςω του εξορκολογιςμοφ τθσ ςτζγαςθσ των υπθρεςιϊν του 

Δθμοςίου από οικονομικισ και υλικοτεχνικισ άποψθσ.  

 Στοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ και επίβλεψθσ ζργων με γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ. 

 Επιβλζπει τθ δθμιουργία ςε κεντρικό επίπεδο θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Αξιϊν Ακινιτων επί 

καταλλιλων γεωχωρικϊν δεδομζνων, για τθ διαρκι παρακολοφκθςθ τθσ αγοράσ ακινιτων. 
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 Διαςφαλίηει τθ διαρκι εξζλιξθ-αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ Μεςοςτακμικϊν Εμπορικϊν Αξιϊν 

Ακινιτων. 

 

4. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Τπθρεςίασ Ακθνϊν – Ανατολικισ Αττικισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Δθμόςιασ Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Ακθνϊν – Ανατολικισ Αττικισ είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ενθμερϊνει ςυςτθματικά τισ χωρικζσ, περιγραφικζσ και λοιπζσ πλθροφορίεσ του ψθφιακοφ μθτρϊου.  

 Συμβάλλει ςτθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων δθμόςιασ περιουςίασ και τθ διευκζτθςι 

τουσ ςε τοπικό επίπεδο. 

 Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι καταγραφι και προςταςία τθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. 

 Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. 

 

5. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Τπθρεςίασ Πειραιά-νιςων και Δυτικισ Αττικισ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Ρειραιά-νιςων και Δυτικισ Αττικισ είναι τα 

εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ενθμερϊνει ςυςτθματικά τισ χωρικζσ, περιγραφικζσ και λοιπζσ πλθροφορίεσ του ψθφιακοφ μθτρϊου.  

 Συμβάλλει ςτθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων δθμόςιασ περιουςίασ και τθ διευκζτθςι 

τουσ ςε τοπικό επίπεδο. 

 Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι καταγραφι και προςταςία τθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. 

 Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. 

 

6. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Τπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ 

Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ενθμερϊνει ςυςτθματικά τισ χωρικζσ, περιγραφικζσ και λοιπζσ πλθροφορίεσ του ψθφιακοφ μθτρϊου.  

 Συμβάλλει ςτθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων δθμόςιασ περιουςίασ και τθ διευκζτθςι 

τουσ ςε τοπικό επίπεδο. 

 Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι καταγραφι και προςταςία τθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. 

 Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. 

 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 

Α.1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Μονάδασ Εςωτερικοφ Ελζγχου του Υπουργείου Οικονομικϊν  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Μονάδασ Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι τα εξισ:  

 Μεριμνά για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Μονάδασ. 

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Μονάδασ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ και προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
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Μονάδα για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Μονάδασ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Μονάδασ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Εκπροςωπεί τθ Μονάδα, όπου απαιτείται. 

 Χειριςμόσ Ραραδιδόμενων Υποκζςεων: Μελζτθ παραδιδόμενων Ροριςματικϊν εκκζςεων με ζκφραςθ 

απόψεων, υποδείξεων προτάςεων για τροποποίθςθ τουσ με διατφπωςθ απόψεων για 

ςυγκεκριμενοποίθςθ αςαφϊν διατυπϊςεων και ενδεχόμενθ επαναφορά για διορκϊςεισ και 

μετζπειτα μζριμνα για τθν διαβίβαςθ αυτϊν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ωσ και ενζργειεσ για τθν 

αποκατάςταςθ ηθμίασ του Δθμοςίου με ανακζςεισ καταλογιςμϊν κλπ (40% του χρόνου). 

 Χειριςμόσ αχρζωτων υποκζςεων: Αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν –ςτοιχείων - δεδομζνων αχρζωτων 

υποκζςεων για προτεραιοποίθςθ ζκδοςθσ εντολϊν ςε ςυνεργαςία με τον αντίςτοιχο Ρροϊςτάμενο 

Τμιματοσ (20% του χρόνου). 

 Ακροάςεισ  & Συηθτιςεισ με Οικ. Επικεωρθτζσ για πορεία ελζγχων ςε  εν εξελίξει  υποκζςεισ με τθν 

παροχι αναγκαίων οδθγιϊν ςϋ αυτοφσ για τθν ακριβι και πλθρζςτερθ εκπλιρωςθ του ζργου τουσ 

(20% του χρόνου). 

 Χαρακτθριςμόσ ειςερχόμενων εγγράφων με ταυτόχρονθ χρζωςθ ςε Τμιματα, Ρροϊςταμζνουσ 

Τμθμάτων, υπαλλιλουσ. 

 Χοριγθςθ κανονικϊν και βραχυχρόνιων γονικϊν αδειϊν (παρ. 6 και 7 του άρκρου 53 του Ν. 

3528/2007), ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων, κακϊσ και ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ τουσ, 

εκτόσ των περιπτϊςεων που θ εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ζχει μεταβιβαςτεί ςε άλλο όργανο. 

 Ζγκριςθ τοποκζτθςθσ ςτο αρχείο εμπιςτευτικϊν εγγράφων, κακϊσ και εγγράφων ςε κζματα 

αρμοδιότθτασ περιςςότερων του ενόσ Τμθμάτων, για τα οποία δεν απαιτοφνται περαιτζρω ενζργειεσ. 

 Ανάκεςθ Ειςαγγελικϊν Ραραγγελιϊν ςε υπαλλιλουσ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Ζκδοςθ εντολϊν διενζργειασ διοικθτικϊν ερευνϊν. 

 Ζκδοςθ εντολϊν διενζργειασ ελζγχων αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ, με εξαίρεςθ τισ ειδικζσ εντολζσ. 

 Ζγκριςθ τοποκζτθςθσ ςτο αρχείο ποριςμάτων διοικθτικϊν ανακρίςεων και ερευνϊν, για τα οποία δεν 

απαιτοφνται περαιτζρω ενζργειεσ. 

 

Α.2. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ του Υπουργείου Οικονομικϊν 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν και τθσ αποςτολισ τθσ Διεφκυνςθσ.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εποπτεφει και ςυντονίηει τισ εργαςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ και ςυνεργάηεται κακθμερινά με τουσ 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/224
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Ρροϊςταμζνουσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ και των Τμθμάτων, ενθμερϊνεται για τθν πορεία των υποκζςεων 

και τα προβλιματα που προκφπτουν και παρζχει τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ όταν 

χρειάηεται. 

 Συντονίηει τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων φορολογικϊν εγκλθμάτων και οποιωνδιποτε άλλων 

ςυναφϊν οικονομικϊν εγκλθμάτων  κατόπιν παραγγελίασ του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ι 

του αναπλθρωτι του ι των ειςαγγελικϊν λειτουργϊν που τον επικουροφν, υπό τθν εποπτεία του 

Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. 

 Ενθμερϊνει κακθμερινά τον Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ για τθν πορεία των εργαςιϊν τθσ 

Διεφκυνςθσ  και διαβουλεφεται ιδιαίτερα μαηί του για τισ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ των ενδεχόμενων 

προβλθμάτων που προκφπτουν. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Αξιολογεί και αποτιμά το ελεγκτικό ζργο των Υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ.  

 

Α.3. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Τποδιεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Υποδιεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Συνεργάηεται με τον Ρροϊςτάμενο τθσ Βϋ Υποδιεφκυνςθσ για τον ςυντονιςμό τθσ δράςθσ τουσ και τθν 

αποτελεςματικότερθ διεξαγωγι του ζργου τουσ. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υποδιεφκυνςθσ 

και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθν 

Υποδιεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εποπτεφει και ςυντονίηει τισ εργαςίεσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ και ςυνεργάηεται κακθμερινά με τουσ 

Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων, ενθμερϊνεται για τθν πορεία των υποκζςεων και τα προβλιματα που 

προκφπτουν και παρζχει τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ όταν χρειάηεται. 

 Ενθμερϊνει κακθμερινά τον Ρροϊςτάμενο τθσ  Διεφκυνςθσ για τθν πορεία των εργαςιϊν τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ  και διαβουλεφεται ιδιαίτερα μαηί του για τισ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ των 

ενδεχόμενων προβλθμάτων που προκφπτουν. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Ειςθγείται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ για τθν κατανομι του προςωπικοφ που διατίκεται ςτθν 

Υποδιεφκυνςθ, ςτισ υποκείμενεσ οργανικζσ μονάδεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Συντονίηει τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων φορολογικϊν εγκλθμάτων και οποιωνδιποτε άλλων 

ςυναφϊν οικονομικϊν εγκλθμάτων  κατόπιν παραγγελίασ του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ι 
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του αναπλθρωτι του ι των ειςαγγελικϊν λειτουργϊν που τον επικουροφν, υπό τθν εποπτεία του 

Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. 

 Εποπτεφει τον χειριςμό κεμάτων που αφοροφν ςυναλλαγζσ και δραςτθριότθτεσ, ωσ προϊόν μορφϊν 

διαφκοράσ δθμοςίων λειτουργϊν και άλλων εμπλεκόμενων προςϊπων που ςχετίηονται με το 

οικονομικό ζγκλθμα. 

 Εποπτεφει τθν προςταςία των ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ε.Ε. με τθν 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των περιπτϊςεων οικονομικισ απάτθσ ςε βάροσ τουσ.  

 Εποπτεφει τθν ζρευνα και τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων διαφκοράσ και απάτθσ. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο για τθν προςταςία γενικότερα των οικονομικϊν ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, τθσ εκνικισ οικονομίασ, τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, του 

ανταγωνιςμοφ και τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν των πολιτϊν και καταναλωτϊν, του κοινωνικοφ 

ςυνόλου, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και των ςυμφερόντων τθσ Ε.Ε., προβαίνοντασ προσ 

τοφτο ςτθ διενζργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων για τθ διαςφάλιςθ αξιόπιςτων 

αποτελεςμάτων. Πταν κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ προκφπτουν διαπιςτϊςεισ που 

εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ άλλων αρχϊν ι φορζων, ςυνεργάηεται και ενθμερϊνει τισ εν λόγω 

αρχζσ και φορείσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 

Β.1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Υπουργείου Οικονομικϊν 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ είναι 

τα εξισ:  

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων  τθσ Διεφκυνςθσ με τθν αποςτολι τθσ 

Γενικισ  Γραμματείασ Υπουργείου Οικονομικϊν.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι λειτουργία των Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ τθσ 

Διεφκυνςθσ, μζςω τθσ διαχείριςθσ και εφαρμογισ ςυςτθμάτων διοίκθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

 Διαςφαλίηει τθν ορκολογικι και αποδοτικι κατανομι του προςωπικοφ μεταξφ των υπθρεςιϊν, μζςω 

τθσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των αναγκϊν τουσ ςε προςωπικό. 

 Συμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι ςτόχοι των 

υπθρεςιϊν του Υπουργείου. 

 Στοχεφει ςτθ ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και τθσ οργάνωςθσ και 
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λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

 

Γ.1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Κεντρικισ Μονάδασ Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Οικονομικισ Ρολιτικισ  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Κεντρικισ Μονάδασ Κρατικϊν Ενιςχφςεων είναι τα εξισ: 

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν φορζων τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Εγκρίνει τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των υπαλλιλων τθσ Μονάδασ. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει όλεσ τισ υποκζςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων, και υποςτθρίηει τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςτον 

χειριςμό των υποκζςεων. 

 Γνωμοδοτεί ωσ προσ τα προτεινόμενα από τθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ μζτρα που αφοροφν ςε 

μεταφορά κρατικϊν πόρων και ενδζχεται να κεωρθκεί ότι περιζχουν ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ  

 Συμβάλλει ςτθν ανακεϊρθςθ τθσ πολιτικισ των κρατικϊν ενιςχφςεων και ςυντονίηει, υποςτθρίηει και 

ελζγχει τουσ φορείσ που διαχειρίηονται κρατικοφσ πόρουσ και χορθγοφν κρατικζσ ενιςχφςεισ. 

 Συνεργάηεται με τθν Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ τθσ Ε.Ε., τα Κράτθ Μζλθ και Διεκνείσ 

Οργανιςμοφσ ςε κζματα κρατικϊν ενιςχφςεων, ωσ μοναδικό ςθμείο επαφισ τθσ Ελλθνικισ 

Δθμοκρατίασ.  

 

Γ.2. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Μονάδασ Αποκρατικοποιιςεων, Διαχείριςθσ Κινθτϊν Αξιϊν και 

Επιχειρθςιακοφ χεδιαςμοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Οικονομικισ Ρολιτικισ  

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου Μονάδασ Αποκρατικοποιιςεων, Διαχείριςθσ Κινθτϊν Αξιϊν και 

Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ τθσ είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Μονάδασ με τουσ ςκοποφσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ. 

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Μονάδασ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Ενκαρρφνει τθ ροι πλθροφοριϊν από πάνω προσ τα κάτω και αντίςτροφα.  

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανωτικϊν μονάδων που υπάγονται 

ςτθ Μονάδα για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ υπθρεςίασ. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Μονάδασ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Μονάδασ.  
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 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει και παρακολουκεί τθν ορκι και ζγκαιρθ εφαρμογι των Δθμοςιονομικϊν Διαρκρωτικϊν 

Επιχειρθςιακϊν Σχεδίων και του Σχεδίου Δράςθσ του Υπουργείου Οικονομικϊν υποςτθρίηοντασ τθν 

πολιτικι θγεςία του Υπουργείου. 

 Ραρακολουκεί και ςυντονίηει όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ των 

αποκρατικοποιιςεων που υλοποιοφνται από το Ελλθνικό Δθμόςιο και ςυνδράμει, κατά λόγο 

αρμοδιότθτασ, ςτα ζργα αποκρατικοποιιςεων ςτα οποία ςυμβάλλεται το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

 Ραρακολουκεί ςυςτθματικά τθν λειτουργία των ΔΕΚΟ, του κεςμικοφ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ (ν. 3429/2005) και ειςθγείται προτάςεισ για τθν υλοποίθςθ κεςμικϊν 

μεταρρυκμίςεων  ςχετικά με το νομικό πλαίςιο και τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ. 

 Συμβάλλει ςτθ διαχείριςθ όλων των κινθτϊν αξιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν με γνϊμονα τθν 

επίτευξθ του μζγιςτου δθμοςιονομικοφ οφζλουσ. Ειδικότερα ςυντονίηει όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ για τθν αποτελεςματικι εκπροςϊπθςθ του Υπουργείου ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ των 

ανωνφμων εταιρειϊν με μζτοχο το Ελλθνικό Δθμόςιο και γενικότερα τθ ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςτο 

μετοχικό κεφάλαιο αυτϊν. 

 Εποπτεφει τθ διαχείριςθ κάκε είδουσ τίτλων (όπωσ μετοχϊν, κοινϊν και προνομιοφχων, ομολογιϊν) 

που περιζρχονται ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο από οποιαδιποτε αιτία και θ παρακολοφκθςθ των εςόδων 

τουσ. 

 Ραρακολουκεί κατά λόγω αρμοδιότθτασ, κζματα τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ 

(Ν.4389/16). 

 Εκπροςωπεί τθ Μονάδα όπου απαιτείται (ενδεικτικά γενικζσ ςυνελεφςεισ ΔΕΚΟ, ΕΕΣΥΡ, OECD 

Working Party on State Ownership & Privatization Practices κλπ). 

 

Δ.1. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και Προγραμματιςμοφ Ερευνϊν τθσ 

Ειδικισ Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρρογραμματιςμοφ Ερευνϊν 

είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Σχεδιάηει, ςυντονίηει και εποπτεφει τουσ ελζγχουσ που διενεργοφν οι υπθρεςίεσ τθσ Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και 

ανακζτει ςτοχευμζνουσ ελζγχουσ ςε αυτζσ. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των ειςερχομζνων καταγγελιϊν και 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



35 

πλθροφοριϊν.  

 Συμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ των ςχζςεων ςυνεργαςίασ και αμοιβαίασ διοικθτικισ ςυνδρομισ τθσ Ε.Γ. 

Σ.Δ.Ο.Ε. με διεκνείσ και ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ. 

 

Δ.2. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ Τποςτιριξθσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Σϊματοσ 

Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ Υποςτιριξθσ είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Υποςτθρίηει και αναβακμίηει τα μζςα, τουσ πόρουσ και το προςωπικό όλων των Διευκφνςεων τθσ Ε.Γ. 

Σ.Δ.Ο.Ε.  

 Μεριμνά για τθ νομικι υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν τθσ Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. 

 Υποςτθρίηει γραμματειακά τισ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ τθσ Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. 

 

Δ.3. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ ϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

(.Δ.Ο.Ε.) Αττικισ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

Τα κακικοντα του προϊςταμζνου τθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικισ είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται. 

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 
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 Εκδίδει τισ εντολζσ ελζγχου. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τθ ςυλλογι, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από 

βάςεισ δεδομζνων, ςτατιςτικζσ αναλφςεισ και λοιπζσ πθγζσ και τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων και 

ερευνϊν προσ εντοπιςμό, αποκάλυψθ, τεκμθρίωςθ και καταπολζμθςθ οικονομικϊν παραβάςεων και 

εγκλθμάτων για τθν προςταςία των ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

 Χειρίηεται κζματα που αφοροφν ζρευνεσ θλεκτρονικοφ οικονομικοφ εγκλιματοσ και διανοθτικισ 

ιδιοκτθςίασ.  

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων και του επιχειροφμενου εμπορίου  με 

παράνομεσ πράξεισ με ςκοπό τθν εξαπάτθςθ των αρχϊν. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κατοχισ και διακίνθςθσ απαγορευμζνων ι υπό ειδικό 

κακεςτϊσ ειδϊν και ουςιϊν. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο  τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που ςχετίηονται με τισ 

εκνικζσ και κοινοτικζσ επιδοτιςεισ και επιχορθγιςεισ.  

 Συντονίηει και εποπτεφει τθν ζρευνα και αποκάλυψθ περιπτϊςεων διαφκοράσ και απάτθσ.  

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο κανόνων διακίνθςθσ, αγοράσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που αναφζρονται ςτθν 

προςταςία τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ι τον εντοπιςμό των ςχετικϊν 

παραβάςεων και παράνομων πράξεων, τθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, τθ δίωξθ των 

υπευκφνων παραβατϊν ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ.  

 

Δ.4. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Αϋ Τποδιεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ .Δ.Ο.Ε. Αττικισ τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

Τα κακικοντα του προϊςταμζνου τθσ Αϋ Υποδιεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικισ είναι 

τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Συνεργάηεται με τον Ρροϊςτάμενο τθσ Βϋ Υποδιεφκυνςθσ για τον ςυντονιςμό τθσ δράςθσ τουσ και τθν 

αποτελεςματικότερθ διεξαγωγι του ζργου τουσ. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υποδιεφκυνςθσ 

και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθν 

Υποδιεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εποπτεφει και ςυντονίηει τισ εργαςίεσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ και ςυνεργάηεται κακθμερινά με τουσ 

Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων, ενθμερϊνεται για τθν πορεία των υποκζςεων και τα προβλιματα που 

προκφπτουν και παρζχει τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ όταν χρειάηεται. Ενθμερϊνει 

κακθμερινά τον Ρροϊςτάμενο τθσ  Διεφκυνςθσ για τθν πορεία των εργαςιϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ  και 

διαβουλεφεται ιδιαίτερα μαηί του για τισ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ των ενδεχόμενων προβλθμάτων 

που προκφπτουν. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 
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 Ειςθγείται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ για τθν κατανομι του προςωπικοφ που διατίκεται ςτθν 

Υποδιεφκυνςθ, ςτισ υποκείμενεσ οργανικζσ μονάδεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Συντονίηει τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων οικονομικοφ εγκλιματοσ μζςω τθσ διενζργειασ ελζγχων 

δθμοςίων δαπανϊν. 

 Εποπτεφει τον χειριςμό κεμάτων που αφοροφν ςυναλλαγζσ και δραςτθριότθτεσ, ωσ προϊόν μορφϊν 

διαφκοράσ δθμοςίων λειτουργϊν και άλλων εμπλεκόμενων προςϊπων που ςχετίηονται με το 

οικονομικό ζγκλθμα. 

 Εποπτεφει τθν προςταςία των ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ε.Ε. με τθν 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των περιπτϊςεων οικονομικισ απάτθσ ςε βάροσ τουσ.  

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων και του επιχειροφμενου εμπορίου με παράνομεσ 

πράξεισ με ςκοπό τθν εξαπάτθςθ των Αρχϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που ςχετίηονται με τισ εκνικζσ και 

κοινοτικζσ επιδοτιςεισ και επιχορθγιςεισ. 

 Εποπτεφει τθν ζρευνα και τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων διαφκοράσ και απάτθσ. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που αναφζρονται ςτθν προςταςία τθσ 

δθμόςιασ περιουςίασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ι τον εντοπιςμό των ςχετικϊν παραβάςεων και 

παράνομων πράξεων, τθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, τθ δίωξθ των υπευκφνων 

παραβατϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο για τθν προςταςία γενικότερα των οικονομικϊν ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, τθσ εκνικισ οικονομίασ, τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, του 

ανταγωνιςμοφ και τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν των πολιτϊν και καταναλωτϊν, του κοινωνικοφ 

ςυνόλου, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και των ςυμφερόντων τθσ Ε.Ε., προβαίνοντασ προσ 

τοφτο ςτθ διενζργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων για τθ διαςφάλιςθ αξιόπιςτων 

αποτελεςμάτων. Πταν κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ προκφπτουν διαπιςτϊςεισ που 

εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ άλλων αρχϊν ι φορζων, ςυνεργάηεται και ενθμερϊνει τισ εν λόγω 

αρχζσ και φορείσ. 

 Συμμετζχει ςτθ διεξαγωγι των ελζγχων και των επιχειριςεων δίωξθσ, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ι 

του δίδεται ςχετικι εντολι από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 

Δ.5. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Βϋ Τποδιεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ .Δ.Ο.Ε. Αττικισ τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Βϋ Υποδιεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικισ είναι 

τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υποδιεφκυνςθσ 

και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθν 

Υποδιεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 
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 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Εποπτεφει τον χειριςμό κεμάτων που αφοροφν ζρευνεσ θλεκτρονικοφ οικονομικοφ εγκλιματοσ και 

διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, κακϊσ και ελζγχουσ περιουςιακισ κατάςταςθσ. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων και του επιχειροφμενου εμπορίου με παράνομεσ 

πράξεισ με ςκοπό τθν εξαπάτθςθ των Αρχϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κατοχισ και διακίνθςθσ απαγορευμζνων ι υπό ειδικό κακεςτϊσ ειδϊν και 

ουςιϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχοσ τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που αναφζρονται ςτθν προςταςία τθσ 

δθμόςιασ περιουςίασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ι τον εντοπιςμό των ςχετικϊν παραβάςεων και 

παράνομων πράξεων, τθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, τθ δίωξθ των υπευκφνων 

παραβατϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο κανόνων διακίνθςθσ, αγοράσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο για τθν προςταςία γενικότερα των οικονομικϊν ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, τθσ εκνικισ οικονομίασ, τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, του 

ανταγωνιςμοφ και τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν των πολιτϊν και καταναλωτϊν, του κοινωνικοφ 

ςυνόλου, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και των ςυμφερόντων τθσ Ε.Ε., προβαίνοντασ προσ 

τοφτο ςτθ διενζργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων για τθ διαςφάλιςθ αξιόπιςτων 

αποτελεςμάτων. Πταν κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ προκφπτουν διαπιςτϊςεισ που 

εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ άλλων αρχϊν ι φορζων, ςυνεργάηεται και ενθμερϊνει τισ εν λόγω 

αρχζσ και φορείσ. 

 Συμμετζχει ςτθ διεξαγωγι των ελζγχων και των επιχειριςεων δίωξθσ, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ι 

του δίδεται ςχετικι εντολι από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 

 

Δ.6. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ .Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ 

Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 

λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 
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 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Εκδίδει τισ εντολζσ ελζγχου. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τθ ςυλλογι, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από 

βάςεισ δεδομζνων, ςτατιςτικζσ αναλφςεισ και λοιπζσ πθγζσ και τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων και 

ερευνϊν προσ εντοπιςμό, αποκάλυψθ, τεκμθρίωςθ και καταπολζμθςθ οικονομικϊν παραβάςεων και 

εγκλθμάτων για τθν προςταςία των ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

 Χειρίηεται κζματα που αφοροφν ζρευνεσ θλεκτρονικοφ οικονομικοφ εγκλιματοσ και διανοθτικισ 

ιδιοκτθςίασ.  

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων και του επιχειροφμενου εμπορίου  με 

παράνομεσ πράξεισ με ςκοπό τθν εξαπάτθςθ των αρχϊν. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κατοχισ και διακίνθςθσ απαγορευμζνων ι υπό ειδικό 

κακεςτϊσ ειδϊν και ουςιϊν. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο  τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που ςχετίηονται με τισ 

εκνικζσ και κοινοτικζσ επιδοτιςεισ και επιχορθγιςεισ.  

 Συντονίηει και εποπτεφει τθν ζρευνα και αποκάλυψθ  περιπτϊςεων  διαφκοράσ και απάτθσ.  

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο κανόνων διακίνθςθσ, αγοράσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που αναφζρονται ςτθν 

προςταςία τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ι τον εντοπιςμό των ςχετικϊν 

παραβάςεων και παράνομων πράξεων, τθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, τθ δίωξθ των 

υπευκφνων παραβατϊν ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

 

Δ.7. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Αϋ Τποδιεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ .Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ τθσ 

Ειδικισ Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Αϋ Υποδιεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 

είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υποδιεφκυνςθσ 

και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθν 

Υποδιεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων οικονομικοφ εγκλιματοσ μζςω τθσ διενζργειασ ελζγχων 

δθμοςίων δαπανϊν. 

 Εποπτεφει τον χειριςμό κεμάτων που αφοροφν ςυναλλαγζσ και δραςτθριότθτεσ, ωσ προϊόν μορφϊν 

διαφκοράσ δθμοςίων λειτουργϊν και άλλων εμπλεκόμενων προςϊπων που ςχετίηονται με το 
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οικονομικό ζγκλθμα. 

 Εποπτεφει τθν προςταςία των ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ε.Ε. με τθν 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των περιπτϊςεων οικονομικισ απάτθσ ςε βάροσ τουσ. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων και του επιχειροφμενου εμπορίου με παράνομεσ 

πράξεισ με ςκοπό τθν εξαπάτθςθ των Αρχϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που ςχετίηονται με τισ εκνικζσ και 

κοινοτικζσ επιδοτιςεισ και επιχορθγιςεισ. 

 Εποπτεφει τθν ζρευνα και τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων διαφκοράσ και απάτθσ. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που αναφζρονται ςτθν προςταςία τθσ 

δθμόςιασ περιουςίασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ι τον εντοπιςμό των ςχετικϊν παραβάςεων και 

παράνομων πράξεων, τθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, τθ δίωξθ των υπευκφνων 

παραβατϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο για τθν προςταςία γενικότερα των οικονομικϊν ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, τθσ εκνικισ οικονομίασ, τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, του 

ανταγωνιςμοφ και τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν των πολιτϊν και καταναλωτϊν, του κοινωνικοφ 

ςυνόλου, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και των ςυμφερόντων τθσ Ε.Ε., προβαίνοντασ προσ 

τοφτο ςτθ διενζργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων για τθ διαςφάλιςθ αξιόπιςτων 

αποτελεςμάτων. Πταν κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ προκφπτουν διαπιςτϊςεισ που 

εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ άλλων αρχϊν ι φορζων, ςυνεργάηεται και ενθμερϊνει τισ εν λόγω 

αρχζσ και φορείσ. 

 Συμμετζχει ςτθ διεξαγωγι των ελζγχων και των επιχειριςεων δίωξθσ, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ι 

του δίδεται ςχετικι εντολι από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 

 

Δ.8. Θζςθ Προϊςταμζνου τθσ Βϋ Τποδιεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ .Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ τθσ 

Ειδικισ Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

Τα κακικοντα του Ρροϊςταμζνου τθσ Βϋ Υποδιεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 

είναι τα εξισ: 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υποδιεφκυνςθσ 

και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθν 

Υποδιεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Εποπτεφει τον χειριςμό κεμάτων που αφοροφν ζρευνεσ θλεκτρονικοφ οικονομικοφ εγκλιματοσ και 

διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, κακϊσ και ελζγχουσ περιουςιακισ κατάςταςθσ. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων και του επιχειροφμενου εμπορίου με παράνομεσ 
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πράξεισ με ςκοπό τθν εξαπάτθςθ των Αρχϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κατοχισ και διακίνθςθσ απαγορευμζνων ι υπό ειδικό κακεςτϊσ ειδϊν και 

ουςιϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχοσ τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που αναφζρονται ςτθν προςταςία τθσ 

δθμόςιασ περιουςίασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ι τον εντοπιςμό των ςχετικϊν παραβάςεων και 

παράνομων πράξεων, τθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, τθ δίωξθ των υπευκφνων 

παραβατϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο κανόνων διακίνθςθσ, αγοράσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο για τθν προςταςία γενικότερα των οικονομικϊν ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, τθσ εκνικισ οικονομίασ, τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, του 

ανταγωνιςμοφ και τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν των πολιτϊν και καταναλωτϊν, του κοινωνικοφ 

ςυνόλου, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και των ςυμφερόντων τθσ Ε.Ε., προβαίνοντασ προσ 

τοφτο ςτθ διενζργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων για τθ διαςφάλιςθ αξιόπιςτων 

αποτελεςμάτων. Πταν κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ προκφπτουν διαπιςτϊςεισ που 

εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ άλλων αρχϊν ι φορζων, ςυνεργάηεται και ενθμερϊνει τισ εν λόγω 

αρχζσ και φορείσ. 

 Συμμετζχει ςτθ διεξαγωγι των ελζγχων και των επιχειριςεων δίωξθσ, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ι 

του δίδεται ςχετικι εντολι από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 

 

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΘ ΤΠΟΨΘΦΙΟΣΘΣΑ - ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

(1.Α.) Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ για τισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ζχουν οι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ ι ΤΕ, που κατζχουν οργανικι κζςθ ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν και 

ανικουν ςε κλάδο/ειδικότθτα οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται ότι μποροφν να προΐςτανται από τισ 

οργανικζσ διατάξεισ του Υπουργείου (π.δ. 142/2017), και επιπλζον πλθροφν, κατά τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιοτιτων, τισ κάτωκι προχποκζςεισ: 

 α) ζχουν αςκιςει κακικοντα Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον 

ι 

 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και ςε κάκε περίπτωςθ κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα 

χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν  

ι 

 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 

Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ 

ι 

 δ) κατζχουν το βακμό Α’ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



42 

 

Ειδικότερα, για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Ρροϊςταμζνου τθσ Κεντρικισ Μονάδασ Κρατικϊν Ενιςχφςεων, 

δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν οι υπάλλθλοι του Υπουργείου Οικονομικϊν ι του ςτενοφ και ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα και των Ανεξάρτθτων Αρχϊν, που πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ. 

Για τθν εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 84 και 85 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007), όπωσ 

ιςχφουν, λαμβάνεται υπόψθ αποκλειςτικά θ εν τοισ πράγμαςι άςκθςθ κακθκόντων κζςθσ ευκφνθσ 

επιπζδου Τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ ι Γενικισ Διεφκυνςθσ, που ζχει διανυκεί ςε Υπουργεία, Γενικζσ και 

Ειδικζσ Γραμματείεσ, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Ν.Ρ.Δ.Δ., Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βακμοφ και 

Ν.Ρ.Δ.Δ. αυτϊν, κακϊσ και ςε αυτοτελείσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

(1.Β.) Οι κλάδοι προϊςταμζνων, ανά προκθρυςςόμενθ κζςθ, οι υπάλλθλοι των οποίων προβλζπεται ότι 

μποροφν να προΐςτανται από τισ οργανικζσ διατάξεισ του Υπουργείου Οικονομικϊν (π.δ. 142/2017), κακϊσ 

και τυχόν πρόςκετα προςόντα που απαιτείται να ζχουν οι υποψιφιοι ςφμφωνα με τισ οικείεσ οργανικζσ 

διατάξεισ, είναι τα εξισ: 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Διεφκυνςθ / Τποδιεφκυνςθ 
Κατθγορία/Εκπαιδευτικι 

βακμίδα 

Πρόςκετα τυπικά 

προςόντα 
Οργανικζσ διατάξεισ 

Πλεσ οι Διευκφνςεισ τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
ΡΕ ι ΤΕ  όλων των κλάδων  

Άρκρο 94 παρ. 3 του 

π.δ. 142/2017 

(Αϋ181) 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ 

Διεφκυνςθ / Τποδιεφκυνςθ 
Κατθγορία/Εκπαιδευτικι 

βακμίδα 

Πρόςκετα τυπικά 

προςόντα 
Οργανικζσ διατάξεισ 

Πλεσ οι Διευκφνςεισ τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Υποδομϊν 

Ρλθροφορικισ και 

Επικοινωνιϊν 

ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου 
Ρλθροφορικισ ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ 
οποιουδιποτε κλάδου που 

πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 
προχποκζςεισ διοριςμοφ 

για τον κλάδο ΡΕ ι ΤΕ 
Ρλθροφορικισ, όπωσ αυτζσ 

προςδιορίηονται από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ 

 

Άρκρο 94 παρ. 4 του 

π.δ. 142/2017 

(Αϋ181) 

 

Άρκρα 6 και 14 του 

π.δ. 50/2001 (Αϋ 39) 

Πλεσ οι Διευκφνςεισ τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ 

& Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



43 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

Διεφκυνςθ / Τποδιεφκυνςθ 
Κατθγορία/Εκπαιδευτικι 

βακμίδα 

Πρόςκετα τυπικά 

προςόντα 
Οργανικζσ διατάξεισ 

Πλεσ οι Διευκφνςεισ τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Οικονομικισ Ρολιτικισ 

ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου 

Δθμοςιονομικϊν ι 

υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι 

ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου 

που πλθροφν τισ 

αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ 

διοριςμοφ όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

(α) του Ρίνακα τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 

89 του π.δ. 142/2017 που 

αφορά ςτθν κατθγορία 

Ρανεπιςτθμιακισ 

Εκπαίδευςθσ και ςτθν 

κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα 

 

Άρκρο 94 παρ. 5 του 

π.δ. 142/2017         

(Α’ 181) 

 

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

Διεφκυνςθ / Τποδιεφκυνςθ 
Κατθγορία/Εκπαιδευτικι 

βακμίδα 

Πρόςκετα τυπικά 

προςόντα 
Οργανικζσ διατάξεισ 

Πλεσ οι Διευκφνςεισ και θ 

Υποδιεφκυνςθ των Γενικϊν 

Διευκφνςεων: 

 Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 
και Ρροχπολογιςμοφ 
 

 Θθςαυροφυλακίου και 
Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 
 

 Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων 
 

 Ελζγχων 

Συγχρθματοδοτοφμενων 

Ρρογραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Ρ.) 

ΡΕ ι ΤΕ Δθμοςιονομικϊν ι 

υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι 

ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου 

που πλθροφν τισ 

αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ 

διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

(α) του Ρίνακα τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 

89 του π.δ. 142/2017 που 

αφορά ςτθν κατθγορία 

Ρανεπιςτθμιακισ 

Εκπαίδευςθσ και ςτθν 

κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα 

 

Άρκρο 94 παρ. 6 

άρκρο 95 παρ. 1(α) 

και (β) του π.δ. 

142/2017 (Αϋ181)  
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ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Διεφκυνςθ / Τποδιεφκυνςθ 
Κατθγορία/Εκπαιδευτικι 

βακμίδα 

Πρόςκετα τυπικά 

προςόντα 
Οργανικζσ διατάξεισ 

 Διεφκυνςθ Δθμόςιασ 

Ρεριουςίασ, 

 Διεφκυνςθ Κοινωφελϊν 

Ρεριουςιϊν, 

 Κτθματικι Υπθρεςία 

Ακθνϊν – Ανατολικισ 

Αττικισ, 

 Κτθματικι Υπθρεςία 

Ρειραιά-νιςων και Δυτικισ 

Αττικισ και 

 Κτθματικι Υπθρεςία 

Θεςςαλονίκθσ   
 

τθσ  Γενικισ  Διεφκυνςθσ 

Δθμόςιασ  Ρεριουςίασ  και 

Κοινωφελϊν  Ρεριουςιϊν 

ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων  

Άρκρο 94 παρ.7 και 

άρκρο 95 παρ. 1(γ) 

του π.δ. 142/2017 

(Α’ 181) 

 

Διεφκυνςθ Τεχνικϊν 

Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ 

Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν 

Ρεριουςιϊν 

ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου 

Μθχανικϊν 
 

Άρκρο 94 παρ. 7 του 

π.δ. 142/2017          

(Α’ 181) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 

Διεφκυνςθ / Τποδιεφκυνςθ 
Κατθγορία/Εκπαιδευτικι 

βακμίδα 

Πρόςκετα τυπικά 

προςόντα 

Οργανικζσ 

διατάξεισ 

Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων  

Άρκρο 94 παρ.1     

του π.δ. 142/2017 

(Α’181) 

Διεφκυνςθ και Υποδιεφκυνςθ 

Ερευνϊν Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Διεφκυνςθσ και ο 

Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Υποδιεφκυνςθσ 

προζρχονται από τουσ 

ελεγκτζσ και το 

διοικθτικό προςωπικό 

που υπθρετεί ςτθ 

Διεφκυνςθ 

 

Άρκρο 384 παρ. 8 

του ν. 4512/2018    

(Α’ 5 ) 
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Διεφκυνςθ / Τποδιεφκυνςθ 
Κατθγορία/Εκπαιδευτικι 

βακμίδα 

Πρόςκετα τυπικά 

προςόντα 

Οργανικζσ 

διατάξεισ 

Αυτοτελισ Διεφκυνςθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 

Οργάνωςθσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Υπουργείου 

Οικονομικϊν 

ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων  

Άρκρο 94 παρ. 3   

του π.δ. 142/2017 

(Αϋ181) 

Κεντρικι Μονάδα Κρατικϊν 

Ενιςχφςεων 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ 

του Υπουργείου 

Οικονομικϊν ι από το 

ςτενό και ευρφτερο 

δθμόςιο τομζα και τισ 

Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, 

ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν περ. 1, 

τθσ υποπαρ. Β3 του ν. 

4152/2013. 

 

Ρρόςκετα προςόντα, 
από τα οποία οι 

υποψιφιοι πρζπει να 
διακζτουν τουλάχιςτον 

δφο (2): 

αα) Κατοχι 
διδακτορικοφ τίτλου. 

ββ) Ρολφ καλι γνϊςθ 
τουλάχιςτον μιασ 
ακόμθ γλϊςςασ 
κράτουσ-μζλουσ Ε.Ε. 

γγ) Εργαςιακι 
εμπειρία, με 
οποιαδιποτε ςχζςθ 
εργαςίασ, ςε όργανα 
τθσ Ε.Ε. ι ςε 
αντιπροςωπείεσ τθσ 
Ελλάδοσ ςε διεκνείσ 
οργανιςμοφσ. 

δδ) Ιδιαίτερεσ 
διαπραγματευτικζσ 
ικανότθτεσ, οι οποίεσ 
κατά προτίμθςθ να 
αποδεικνφονται από 
τθν ζωσ τϊρα εμπειρία 
τουσ. 

εε) Ικανότθτεσ 
διοίκθςθσ και 
οργάνωςθσ, 
διαχείριςθσ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 
και διαχείριςθσ 
κρίςεων. 

Άρκρο 94 παρ. 2 

του π.δ. 142/2017 

(Α’ 181) 
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Διεφκυνςθ / Τποδιεφκυνςθ 
Κατθγορία/Εκπαιδευτικι 

βακμίδα 

Πρόςκετα τυπικά 

προςόντα 

Οργανικζσ 

διατάξεισ 

Μονάδα 

Αποκρατικοποιιςεων, 

Διαχείριςθσ Κινθτϊν Αξιϊν και 

Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ  
ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε 

κλάδου 

 

Άρκρο 94 παρ. 1 

του π.δ. 142/2017          

(Α’ 181) 

Πλεσ οι Διευκφνςεισ και 

Υποδιευκφνςεισ τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ 

Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

(Σ.Δ.Ο.Ε.) 

ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου 

Εφοριακϊν ι 

Τελωνειακϊν ι 

Δθμοςιονομικϊν ι 

υπάλλθλοι κατθγορίασ 

ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε 

κλάδου που πλθροφν τισ 

αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ 

διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτθν 

περίπτωςθ (α) του 

Ρίνακα τθσ παραγράφου 

3 του άρκρου 89 του π.δ. 

142/2017 που αφορά 

ςτθν κατθγορία 

Ρανεπιςτθμιακισ 

Εκπαίδευςθσ και ςτθν 

κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα, 

ι υπάλλθλοι κατθγορίασ 

ΡΕ του κλάδου 

Οικονομικϊν 

Επικεωρθτϊν ι 

υπάλλθλοι κατθγορίασ 

ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου 

Διοικθτικοφ Οικονομικοφ 

ι υπάλλθλοι κατθγορίασ 

ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου 

Ρλθροφορικισ ι 

υπάλλθλοι κατθγορίασ 

ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε 

κλάδου που πλθροφν τισ 

αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ 

για τον κλάδο ΡΕ ι ΤΕ 

Ρλθροφορικισ 

αντίςτοιχα, όπωσ αυτζσ 

προςδιορίηονται από τισ 

κείμενεσ διατάξεισ. 

 

Άρκρο 94 παρ . 8 

και άρκρο 95 παρ. 

1 (δ) και παρ. 2 

του π.δ. 142/2017 

(Αϋ181) 
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2. Απαιτοφμενα Προςόντα  

Α. Για τισ περιπτϊςεισ υπαλλιλων οι οποίοι πρζπει να διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα διοριςμοφ  

όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 89, παράγραφοσ 3, περίπτωςθ (α)  του π.δ. 142/2017, 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ανωτζρω Ρίνακα, λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα: 
 

Κατθγορία Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ  

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 

•  Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ 

τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι 

•  Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν 

Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, 

Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 

Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ 

Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ 

Ανάλυςθσ ι 

• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι 

•  Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) 

ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 

θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ι 

 Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε κατεφκυνςθσ με 

αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ 

κατεφκυνςθσ. 

Κατθγορία Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ: 

 Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ 

ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 

αλλοδαπισ, ι 

 Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε κατεφκυνςθσ και 

ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι 

διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  
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Β. Τα απαιτοφμενα τυπικά προςόντα για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Ρροϊςταμζνου τθσ Κεντρικισ 

Μονάδασ Κρατικϊν Ενιςχφςεων, εξειδικεφονται όπωσ παρακάτω: 

α) Ρτυχίο Οικονομικισ ι Νομικισ Κατεφκυνςθσ ι Ευρωπαϊκϊν  Σπουδϊν 

β) Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ετιςιασ, τουλάχιςτον, διάρκειασ, κατά προτίμθςθ ςε γνωςτικό πεδίο, 

ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ Μονάδασ.  

γ)  Άριςτθ Γνϊςθ Ελλθνικισ και Αγγλικισ γλϊςςασ. 

δ) Ρολφ καλι χριςθ Θ/Υ, κυρίωσ ςε εφαρμογζσ γραφείου και Internet. 

ε) Ρενταετισ τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν διαχείριςθ κοινοτικϊν κεμάτων, κατά προτίμθςθ ςε κζματα 

ανταγωνιςμοφ ι/και κρατικϊν ενιςχφςεων ι/και διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 

προγραμμάτων. 
 

Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν παρ. 5  εδάφιο β’ του άρκρου 84 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμόςιων Ρολιτικϊν 

Διοικθτικϊν Υπαλλιλων (ν. 3528/2007), όπωσ ιςχφει, προβλζπεται ότι «Σε κάθε περίπτωςη και ανεξάρτητα 

από τα ειδικά προςόντα και τουσ βαςικοφσ τίτλουσ ςπουδϊν που μπορεί να εξειδικεφονται με τισ οικείεσ 

οργανικζσ διατάξεισ οι απόφοιτοι τησ Εθνικήσ Σχολήσ Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αυτοδιοίκηςησ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 

μποροφν να ςυμμετζχουν ωσ υποψήφιοι ςτην προκήρυξη οποιαςδήποτε θζςησ ευθφνησ ανεξαρτήτωσ του 

τίτλου ςπουδϊν που κατζχουν».  

 

IV. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΣΘΣΑ 

 

1. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για επιλογι ςε κζςθ προϊςταμζνου οποιουδιποτε επιπζδου 

υπάλλθλοσ που αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων.  

2. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι προϊςταμζνου οφτε να τοποκετθκεί προϊςτάμενοσ 

υπάλλθλοσ, ο οποίοσ διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία ι ζχει 

καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 

3528/2007) αδικιματα ι του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του 

προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι 

τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα. 

3. Δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχει ςε διαδικαςίεσ επιλογισ και τοποκζτθςθσ προϊςταμζνων, υπάλλθλοσ ο 

οποίοσ ωσ αξιολογθτισ, όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 15 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), δεν ζχει 

εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςθ αξιολόγθςθσ των υφιςταμζνων του για τθν αξιολογικι περίοδο 2017, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4369/2016 (Α’ 33). 
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V. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΤΠΟΨΘΦΙΟΣΘΣΩΝ 

 

1. Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ και αρχίηει 

πζντε (5) θμζρεσ μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, ιτοι από Πζμπτθ 21 Ιουνίου 2018 ζωσ 

και Πζμπτθ 5 Ιουλίου 2018. 

2. Το εμπρόκεςμο τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ κρίνεται από τθ ςχετικι πρωτοκόλλθςθ αυτισ ι από τθ 

ςφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόςον αυτι αποςτζλλεται ταχυδρομικϊσ. 

 

VI. ΑΙΣΘΘ ΤΠΟΨΘΦΙΟΣΘΣΑ 

 

1. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για πζντε (5) κζςεισ κατ’ ανϊτατο όριο 

ανά προκιρυξθ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται για τθν ταχφτερθ και πλθρζςτερθ επεξεργαςία τθσ 

υποψθφιότθτάσ τουσ να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν αίτθςθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα, το 

οποίο προςαρτάται ςτθν παροφςα προκιρυξθ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β’) και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 

αυτισ. 

2. Θ αίτθςθ υποψθφιότθτασ κατατίκεται ςτθν Αυτοτελι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 

Οργάνωςθσ Υπουργείου Οικονομικϊν, Ρανεπιςτθμίου 37, Τ.Κ. 101 65, Ακινα. Τθν αίτθςθ υποβάλλει ο 

υποψιφιοσ, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο, εφόςον θ 

εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι του υποψθφίου κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικϊσ 

με ςυςτθμζνθ επιςτολι. Στθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ, το εμπρόκεςμο των 

αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ, μετά τθν 

αποςφράγιςι του, επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του υποψθφίου. 

3. Κάκε αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται από αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, που ςυντάςςεται με 

ευκφνθ του υποψθφίου και επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ.  

4. Σε περίπτωςθ αναντιςτοιχίασ των όςων υπεφκυνα δθλϊνει ο υποψιφιοσ ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ 

και ςτο βιογραφικό του ςθμείωμα με όςα τθροφνται ςτο προςωπικό Μθτρϊο του υπαλλιλου και ςτο 

αρχείο τθσ Υπθρεςίασ, λαμβάνονται υπόψθ όςα βεβαιϊνει θ Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει καλζςει τον υποψιφιο για τθν προςκόμιςθ των 

επιπλζον εκείνων ςτοιχείων που υπεφκυνα δθλϊνει ότι κατζχει. Θ ανωτζρω διαδικαςία βεβαίωςθσ των 

ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ και του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ του υπαλλιλου από τθν 

ανωτζρω Διεφκυνςθ γίνεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων. 

5. Μετά το πζρασ τθσ προθγοφμενθσ αποκλειςτικισ δεκαιμερθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 4, θ Αυτοτελισ 

Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ κοινοποιεί αμελλθτί ςε κάκε υποψιφιο τθ βεβαίωςθ 
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των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ και του βιογραφικοφ του ςθμειϊματοσ. Οι υποψιφιοι, εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ, υποβάλλουν ςτθν Αυτοτελι 

Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ τυχόν ενςτάςεισ τουσ επί των βεβαιϊςεων. Οι εν 

λόγω ενςτάςεισ εξετάηονται από τθν ανωτζρω Διεφκυνςθ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) 

θμερϊν. 

6. Μετά το πζρασ των διαδικαςιϊν των παρ. 4 και 5, θ Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 

Οργάνωςθσ αποςτζλλει αμελλθτί ςτο αρμόδιο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (Σ.Ε.Ρ.) του 

Υπουργείου Οικονομικϊν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ των ενδιαφερομζνων και τα βιογραφικά τουσ 

ςθμειϊματα, τισ βεβαιϊςεισ ςτοιχείων, τισ τυχόν ενςτάςεισ που υποβλικθκαν από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ και τα αντίγραφα των επικαλοφμενων ςτοιχείων ςτθ βεβαίωςθ και το βιογραφικό 

ςθμείωμα του υποψθφίου, τα οποία τθροφνται ςτο προςωπικό μθτρϊο του υπαλλιλου. 

 

VII. ΣΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ 

 

1. Θ επιλογι των υποψθφίων πραγματοποιείται από το Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (Σ.Ε.Ρ.) του 

Υπουργείου Οικονομικϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 84-86 του Υ.Κ., όπωσ ιςχφουν. 

2. Το Σ.Ε.Ρ. εξετάηει κατ’ αρχάσ το παραδεκτό των αιτιςεων των υποψθφίων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 84 του Υ.Κ., όπωσ ιςχφει. Οι υποψιφιοι που δεν πλθροφν τουσ όρουσ των άρκρων 84-86 του 

Υ.Κ., όπωσ ιςχφει, και τθσ προκιρυξθσ αποκλείονται από τθν περαιτζρω διαδικαςία, με απόφαςθ του 

Σ.Ε.Ρ. 

3. Ακολοφκωσ, μοριοδοτεί κάκε υποψιφιο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 85 του Υ.Κ., όπωσ ιςχφει, 

και ςτο άρκρο 30 του ν. 4369/2016. Στθ ςυνζχεια, το Σ.Ε.Ρ. καταρτίηει, με βάςθ τθ μοριοδότθςθ τθσ παρ. 

1 του άρκρου 85 του Υ.Κ., πίνακα κατάταξθσ για κάκε προκθρυςςόμενθ κζςθ κατά φκίνουςα ςειρά 

βακμολογίασ. 

4. Ακολουκεί θ διαδικαςία τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, ςτθν οποία καλοφνται οι επτά (7) πρϊτοι 

υποψιφιοι εκάςτου πίνακα κατάταξθσ. Κατά τθ διαδικαςία τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, το Σ.Ε.Ρ. 

λαμβάνει υπόψθ του τα προςαρτθμζνα ςτθν παροφςα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ, τα οποία 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ προκιρυξθσ. 

5. Για τθν τελικι μοριοδότθςθ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μορίων κάκε ομάδασ κριτθρίων 

πολλαπλαςιάηεται με τον εξισ ςυντελεςτι: 

 40% για τθν ομάδα κριτθρίων α’: τυπικά, εκπαιδευτικά προςόντα και προςόντα επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ, 

 25% για τθν ομάδα κριτθρίων β’: εργαςιακι εμπειρία και άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ, 

 35% για τθν ομάδα κριτθρίων δ’: δομθμζνθ ςυνζντευξθ. 
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6. Πποιοσ/α επιλεγεί από το Σ.Ε.Ρ. για τθν πλιρωςθ των προκθρυςςόμενων κζςεων, πλθν αυτισ του 

Ρροϊςταμζνου τθσ Κεντρικισ Μονάδασ Κρατικϊν Ενιςχφςεων, τοποκετείται, με απόφαςθ του Υπουργοφ, 

θ οποία εκδίδεται το αργότερο μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ επιλογισ του, ωσ 

προϊςτάμενοσ/θ ςτθ κζςθ για τθν οποία ζχει επιλεγεί, για κθτεία τριϊν (3) ετϊν. 

7. Πποιοσ/α επιλεγεί από το Σ.Ε.Ρ. για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Ρροϊςταμζνου τθσ Κεντρικισ Μονάδασ 

Κρατικϊν Ενιςχφςεων τοποκετείται, με απόφαςθ του Υπουργοφ, θ οποία εκδίδεται το αργότερο μζςα ςε 

δζκα (10) θμζρεσ από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ επιλογισ του, ωσ προϊςτάμενοσ/θ ςτθ κζςθ για τθν οποία 

ζχει επιλεγεί, για κθτεία τεςςάρων (4) ετϊν. 

 

VIII. ΧΡΟΝΟ ΤΝΔΡΟΜΘ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΩΝ-ΚΩΛΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΨΘΦΙΟΣΘΣΑ 

 

1. Οι προχποκζςεισ και τα προςόντα επιλογισ κα πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ. 

2. Τα κωλφματα υποψθφιότθτασ δεν πρζπει να ςυντρζχουν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 

επιλογισ, κακϊσ και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ του υπαλλιλου. Θ Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ οφείλει να ενθμερϊνει αμελλθτί το αρμόδιο Συμβοφλιο Επιλογισ 

Ρροϊςταμζνων (Σ.Ε.Ρ.) οποτεδιποτε ανακφψει κϊλυμα υποψθφιότθτασ υποψθφίου.  

 

IX. TΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΘ ΠΡΟΟΝΣΩΝ 

 

Πλα τα προςόντα πρζπει να αποδεικνφονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο π.δ. 50/2001. Ειδικά, για τθν 

απόδειξθ του επιπζδου γλωςςομάκειασ λαμβάνονται υπόψθ τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα 

Γλωςςομάκειασ, το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Α.Σ.Ε.Ρ. (www.asep.gr) 

 

X. ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 

 

1. Θ παροφςα προκιρυξθ αναρτάται ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Οικονομικϊν και 

δθμοςιεφεται ςτο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικϊν (www.minfin.gr) κακϊσ και ςτο δικτυακό 

τόπο του Α.Σ.Ε.Ρ (www.asep.gr). 

2. Θ Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υπουργείου Οικονομικϊν 

γνωςτοποιεί, με κάκε πρόςφορο τρόπο, τθν προκιρυξθ ςτουσ υπαλλιλουσ που ανικουν οργανικά ςτο 

Υπουργείο Οικονομικϊν, προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ. 

 

 

Ακριβζσ Αντίγραφο 
Ο Προϊςτάμενοσ του Αυτοτελοφσ Γραφείου 
Γραμματείασ & Αρχείου κ.α.α. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΤΚΛΕΙΔΘ ΣΑΚΑΛΩΣΟ 
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ΤΝΘΜΜΕΝΑ: 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’: Εβδομιντα Δφο (72) Ρεριγράμματα των προκθρυςςόμενων κζςεων εργαςίασ επιπζδου 

Διεφκυνςθσ και Υποδιεφκυνςθσ. 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β’: Υπόδειγμα αίτθςθσ υποψθφιότθτασ και βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

1. Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.) 
 Ρουλίου 6 
 Τ.Κ. 115 23  Ακινα 
 (E-mail: pom@asep.gr)  

2. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  
Ψφλλα 2 και Φιλελλινων   
T.K. 105 57 Ακινα 

3. Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
 Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμόςιου Τομζα 
 Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
 Βας. Σοφίασ 15,  106 74  Ακινα 

(Για την κοινοποίηςη τησ παροφςησ ςτουσ Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμοφ και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, όςον αφορά 
την πλήρωςη τησ θζςησ του Προϊςταμζνου τησ Κεντρικήσ Μονάδασ Κρατικών Ενιςχφςεων) 

4. Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ:  
 - όλων των Υπουργείων 
 - όλων των Ανεξάρτθτων Αρχϊν  
 - των Ν.Ρ.Δ.Δ. και Ν.Ρ.Ι.Δ. του δθμόςιου τομζα 

(όςον αφορά την πλήρωςη τησ θζςησ του Προϊςταμζνου τησ Κεντρικήσ Μονάδασ Κρατικών 
Ενιςχφςεων) 
 
 

Εςωτερικι Διανομι: 

1.  Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

2. Γραφείο Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

3. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν. 

4. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. 

5. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Οικονομικισ Ρολιτικισ. 

6. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ. 

7. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. 

8. Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. 

9.  Αυτοτελι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ (Τμιματα Α’-Ε’) 

10. Μζλθ του Συμβουλίου Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (Σ.Ε.Ρ.) του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

11. Πλεσ τισ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Οικονομικϊν (μζςω E-mail) 

12. upload_minfin@gsis.gr  και  a.karvounis@gsis.gr  
 (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Οικονομικϊν) 

 

mailto:upload_minfin@gsis.gr
mailto:a.karvounis@gsis.gr
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ 
ΠΡΟΚΘΡΤΟΜΕΝΩΝ ΘΕΕΩΝ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Ρροχπολογιςμοφ και 
Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

Τπουργείο Οικονομικϊν   
Γενικι Γραμματεία Τπουργείου 
Οικονομικϊν 
 

 
Σίνα 2-4, Τ.Κ. 10672, Ακινα 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  

 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
   Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
   Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν 

 Ρροϊςτάμενο Γενικισ Γραμματείασ Υπουργείου 
Οικονομικϊν 

Αναφζρονται ςε αυτόν: 
 
 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – Τακτικοφ 
Ρροχπολογιςμοφ και Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου 
Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- Ρροχπολογιςμοφ 
Ρρογραμμάτων Δθμοςίων Επενδφςεων και 
Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - Δθμοςιονομικϊν 
Αναφορϊν Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ και 
Ρροχπολογιςμοφ Ρρογραμμάτων Δθμοςίων 
Επενδφςεων 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν όλων των 
φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
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 Υπθρεςίεσ Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ 
 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 
και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται 
ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει τουσ ειδικοφσ φορείσ του Υπουργείου Οικονομικϊν και τουσ ειδικοφσ φορείσ που 
περιλαμβάνονται ςτον προχπολογιςμό του Υπουργείου Οικονομικϊν και αφοροφν ςτθν 
κατάρτιςθ, ανακεϊρθςθ και παρακολοφκθςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ, κακϊσ και του 
Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ. 

 Κακοδθγεί τουσ ανωτζρω φορείσ για τθν ορκι λειτουργία, τθ χρθςτι διαχείριςθ και τθν 
ομοιογενι αποτφπωςθ των δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων και αναφορϊν με ςτόχο τθν παροχι 
ζγκαιρων και αξιόπιςτων πλθροφοριϊν. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
Ππωσ προβλζπονται ςτο αρ. 94 παρ.3 
του  π.δ. 142/2017 (Α’ 181)  Οργανιςμοφ 
Υπουργείου Οικονομικϊν 
 
Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον 
των περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ 
διατάξεισ 

 Στθ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν 
Αναφορϊν προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ  
όλων των κλάδων 

 
 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ 
 

Γνϊςεισ  Άριςτθ γνϊςθ των δθμοςιολογιςτικϊν διατάξεων. 

 Ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ του διοικθτικοφ ζργου του 
Υπουργείου, τθσ διοικθτικισ και οικονομικισ διάρκρωςισ 
του, κακϊσ επίςθσ και των αρμοδιοτιτων των 
υπθρεςιακϊν δομϊν και Αρχϊν.  

 Γνϊςεισ management και εφαρμογισ κανόνων 
υπαλλθλικοφ κϊδικα. 

 Οργανωτικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ αποτελεςματικισ 
κακοδιγθςθσ. 

 Γνϊςεισ τιρθςθσ και διάκεςθσ ενθμερωμζνου αρχείου 
υπουργικϊν αποφάςεων και εγκυκλίων ςχετικϊν με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ. 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του ωραρίου, όποτε απαιτείται. 

 Συμμετοχι ςε ομάδεσ εργαςίασ. 

 Εκπροςϊπθςθ τθσ Διεφκυνςθσ, όποτε απαιτείται. 
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 Διαχείριςθ κρίςεων, μεταρρυκμίςεων και κινδφνων. 

 Επικοινωνία και άριςτθ ςυνεργαςία με ςυναφείσ με το 
αντικείμενο υπθρεςίεσ. 

Εμπειρία 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26) όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 29 παρ.2 
του ν.4369/2016 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι ενδιάμεςου 
(μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) επιπζδου οργανικϊν 
μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι TE 
εφόςον:  

   ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί 
ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

   είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ 
διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι 
αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 

   κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον 
δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 
ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Μεγάλθ εμπειρία ςτθν εφαρμογι κανόνων δθμοςίου 
λογιςτικοφ. 

Δεξιότθτεσ 

 2. Ικανότθτα αντίλθψθσ ςφνκετων καταςτάςεων και κζςθσ 
προτεραιοτιτων. 

3. Διορατικότθτα, ικανότθτα πρόβλεψθσ και ζγκαιρθσ 
αντιμετϊπιςθσ ςυνεπειϊν.  

4. Συνεργαςία/ ομαδικότθτα ωσ προσ τθν κακθμερινι 
αλλθλόδραςθ με τουσ προϊςταμζνουσ Τμθμάτων τθσ 
Διεφκυνςθσ του και τουσ ιεραρχικά ανωτζρουσ του. 

5. Αξιοπιςτία και εχεμφκεια. 
6. Αντικειμενικότθτα. 
7. Ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων.  
8. Ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων 

– αλλαγϊν. 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ  Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(υπογράφεται κατά την ανάληψη καθηκόντων, 
μετά την επιλογή Προϊςταμζνων Διευθφνςεων 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4369/2016 ) 

 
 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εποπτευομζνων Φορζων τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του 
Υπουργείου Οικονομικϊν 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

Τπουργείο Οικονομικϊν / Γενικι 
Γραμματεία Τπουργείου Οικονομικϊν 
 

 
Σίνα 2-4, Τ.Κ. 10165, Ακινα 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  

 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
   Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
   Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν 

 Ρροϊςτάμενο Γενικισ Γραμματείασ Υπουργείου 
Οικονομικϊν 

Αναφζρονται ςε αυτόν: 
 
 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – Ραρακολοφκθςθσ 
Κατάρτιςθσ και Εκτζλεςθσ Ρροχπολογιςμοφ 
Εποπτευόμενων Φορζων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- – Δθμοςιονομικϊν 
Αναφορϊν Εποπτευόμενων Φορζων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - Κρατικϊν Ενιςχφςεων 
 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν όλων των 
εποπτευόμενων φορζων κακϊσ και των ενταγμζνων 
ςτον προχπολογιςμό του Υπουργείου Οικονομικϊν 
φορζων. 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
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Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 
και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται 
ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, κακϊσ και τουσ φορείσ 
που εποπτεφονται από υπθρεςίεσ ενταγμζνεσ ςτον προχπολογιςμό του Υπουργείου, και 
αφοροφν ςτθν κατάρτιςθ, ανακεϊρθςθ και παρακολοφκθςθ του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου 
Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ. 

 Κακοδθγεί τουσ προαναφερόμενουσ φορείσ για τθν ορκι λειτουργία, τθ χρθςτι διαχείριςθ και 
τθν ομοιογενι αποτφπωςθ των δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων και αναφορϊν με ςτόχο τθν παροχι 
ζγκαιρων και αξιόπιςτων πλθροφοριϊν. 

 Κακοδθγεί τα κλθροδοτιματα ςε κζματα κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και εκτζλεςθσ του 
ετιςιου προχπολογιςμοφ και απολογιςμοφ τουσ. 

 Συνδράμει το ζργο τθσ Κεντρικισ Μονάδασ Κρατικϊν Ενιςχφςεων μζςω του ςυντονιςμοφ, τθσ 
υποςτιριξθσ και του ελζγχου των χορθγοφμενων κρατικϊν ενιςχφςεων ςε φορείσ ενταγμζνουσ 
ςτον προχπολογιςμό του Υπουργείου κακϊσ και ςτουσ εποπτευόμενουσ από αυτό φορείσ. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ. 94 παρ. 3  π.δ. 142/2017  
 

 Στθ Διεφκυνςθ Εποπτευομζνων Φορζων προΐςτανται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων 

 

Γνϊςεισ 
Επικυμθτά προςόντα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ρολφ καλι γνϊςθ του Κϊδικα Δθμοςίων Υπαλλιλων 

 Άριςτθ γνϊςθ τθσ λειτουργίασ των Νομικϊν 
Ρροςϊπων Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου. 

 Ρολφ καλι γνϊςθ λογιςτικισ, ςφμφωνα με τα 
Ελλθνικά, αλλά και τα Διεκνι λογιςτικά πρότυπα για 
τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των Ανωνφμων 
Εταιρειϊν.   

 Γνϊςθ του Διοικθτικοφ ζργου του Υπουργείου, τθσ 
διάρκρωςισ του, κακϊσ επίςθσ και των 
αρμοδιοτιτων των Υπθρεςιϊν του.  

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του Δθμόςιου 
Λογιςτικοφ  

 
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του ωραρίου, όποτε απαιτείται 

 Συμμετοχι ςε Ομάδεσ Εργαςίασ 
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 Εκπροςϊπθςθ τθσ Διεφκυνςθσ, όποτε απαιτείται 

 Διαχείριςθ κρίςεων, μεταρρυκμίςεων και κινδφνων 

 Επικοινωνία και άριςτθ ςυνεργαςία με ςυναφείσ με 
το αντικείμενο υπθρεςίεσ 
 

Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4369/2016) 

 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα 
χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 

Δεξιότθτεσ 

  Να διακζτει διοικθτικζσ και οργανωτικζσ ικανότθτεσ 

 Να είναι αξιόπιςτοσ, εχζμυκοσ, αντικειμενικόσ και 
επικοινωνιακόσ. 

 Να επιδεικνφει πνεφμα ςυνεργαςίασ  

 Να διακζτει ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων  

 Να είναι αποτελεςματικόσ 

 Να ζχει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων- 
ςυγκροφςεων, κινδφνων-αλλαγϊν. 
 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(υπογράφεται κατά την ανάληψη 

καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του ν. 4369/2016 ) 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του 
Υπουργείου Οικονομικϊν 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

Τπουργείο Οικονομικϊν / Γενικι 
Γραμματεία Τπουργείου Οικονομικϊν 
 

 
Σίνα 2-4, Τ.Κ. 10165, Ακινα 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  

 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
   Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
   Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν 

 Ρροϊςτάμενο Γενικισ Γραμματείασ Υπουργείου 
Οικονομικϊν 

 

Αναφζρονται ςε αυτόν: 
 
 
 
 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – Εκτζλεςθσ Τακτικοφ 
Ρροχπολογιςμοφ και Ελζγχου και Εκκακάριςθσ 
δαπανϊν υπθρεςιϊν Υπουργείου Οικονομικϊν 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- Ελζγχου και Εκκακάριςθσ 
Μιςκοδοςίασ και λοιπϊν αποδοχϊν, αμοιβϊν και 
αποηθμιϊςεων προςωπικοφ Υπουργείου Οικονομικϊν 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - Ελζγχου και Εκκακάριςθσ 
Δαπανϊν λοιπϊν Ειδικϊν φορζων που εντάςςονται 
ςτον προχπολογιςμό του Υπουργείου Οικονομικϊν 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δ’ - Εκκακάριςθσ και 
Ρλθρωμισ Δαπανϊν Ρ.Δ.Ε. 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ε’ Ρλθρωμισ Δαπανϊν 
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Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων τθσ ΓΔΟΥ όλων των 
Υπθρεςιϊν του Υπουργείου, κακϊσ και λοιπϊν 
Ειδικϊν φορζων που εντάςςονται ςτον 
προχπολογιςμό του Υπουργείου Οικονομικϊν 

 Υπθρεςίεσ ΓΛΚ 
 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 
και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται 
ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθν ομαλι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου με τθν εφαρμογι των 
κατάλλθλων ελζγχων και δικλείδων αςφαλείασ, ςχετικά με τισ δαπάνεσ και τισ προμικειεσ του 
Υπουργείου. 

 Μεριμνά για τθν ορκι εφαρμογι των κατευκυντθρίων αρχϊν του προχπολογιςμοφ των φορζων 
του Υπουργείου. 

 Διαςφαλίηει τθν τιρθςθ και τθν ορκι εφαρμογι των δθμοςιολογιςτικϊν κανόνων. 

 Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ πλθρωμι των υποχρεϊςεων των φορζων του Υπουργείου, ςφμφωνα με 
τθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία. 

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ. 94 παρ. 3  π.δ. 142/2017 
 

Στθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ προΐςτανται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων. 

 

Γνϊςεισ  
Επικυμθτά προςόντα  
 
 
 
 
 
 
 

 Ρολφ καλι γνϊςθ νομοκεςίασ και κανονιςμϊν για το 
Δθμόςιο Λογιςτικό και τθσ εκκακάριςθσ δαπανϊν 

 Ρολφ καλι γνϊςθ νομοκεςίασ και κανονιςμϊν για 
πλθρωμι ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 

 Άριςτθ γνϊςθ Κϊδικα Δθμοςίων Υπαλλιλων, Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, Κϊδικα Επικοινωνίασ 
Δθμοςίων Υπθρεςιϊν 

 Ρολφ καλι γνϊςθ νομοκεςίασ και κανονιςμϊν για τθ 
μιςκοδοςία  

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ 
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Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα, ομάδεσ εργαςίασ, 
ομάδεσ διοίκθςθσ ζργου, Διοικθτικά Συμβοφλια 
Νομικϊν Ρροςϊπων 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 
Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4369/2016) 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα 
χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

 Επικυμθτι εμπειρία ςτθν εφαρμογι δθμοςιονομικϊν 
διατάξεων περί εκκακαρίςεων δαπανϊν και 
μιςκοδοςίασ. 
 

Δεξιότθτεσ 

  Να είναι οργανωτικόσ 

 Να είναι γνϊςτθσ τεχνικϊν διαχείριςθσ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

 Να διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Να επιδιϊκει τθν επίτευξθ αποτελεςμάτων 

 Να επιδεικνφει ςυνεργατικό/ομαδικό πνεφμα 

 Να διακζτει ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων 

 Να διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων, 
ςυγκροφςεων, αλλαγϊν 

 Να είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ, εχζμυκοσ 

 Να διακζτει διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ 

 Να είναι ικανόσ να εμψυχϊνει τισ ομάδεσ  
 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(υπογράφεται κατά την ανάληψη καθηκόντων, 
μετά την επιλογή Προϊςταμζνων Διευθφνςεων 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4369/2016 ) 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΚΚΑΘΑΡΙΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Εκκακαρίςεων & Ειδικϊν 
Οικονομικϊν Θεμάτων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

Τπουργείο Οικονομικϊν / Γενικι 
Γραμματεία Τπουργείου Οικονομικϊν 

 
Σίνα 2-4, Τ.Κ. 10165, Ακινα 
 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  

 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν 

 Ρροϊςτάμενο Γενικισ Γραμματείασ Υπουργείου 
Οικονομικϊν 

Αναφζρονται ςε αυτόν: 
 
 
 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – Εκκακάριςθσ και 
Εποπτείασ Καταργοφμενων Φορζων  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- Διαχείριςθσ και 
Αξιοποίθςθσ Ρεριουςίασ Καταργοφμενων Φορζων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - Τυχερϊν Ραιγνίων και 
Λοιπϊν Θεμάτων 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν όλων των 
Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορζων, κακϊσ και 
των φορζων που εποπτεφονται από υπθρεςίεσ 
ενταγμζνεσ ςτον προχπολογιςμό του Υπουργείου 
Οικονομικϊν 

 Υπθρεςίεσ του ΓΛΚ 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 
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και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται 
ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ, προτείνει 
νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για τθν βελτίωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου που καλείται να εφαρμόςει, 
όπου απαιτείται. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Επιβλζπει τθ διαχείριςθ των εκκρεμοτιτων που απορρζουν από τθν κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ, 
ειδικι διαχείριςθ, εκκακάριςθ ι ειδικι εκκακάριςθ φορζων του Δθμοςίου. 

 Συμβάλει ςτον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ – ειδικισ εκκακάριςθσ κακϊσ και ςτθ 
διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ των εκκακαρίςεων 

 Διαςφαλίηει τθν ορκι διαχείριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που περιζρχονται ςτο Υπουργείο 
Οικονομικϊν από τουσ φορείσ που τελοφν υπό κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ ι εκκακάριςθ. 

 Διαςφαλίηει τα ζςοδα που προκφπτουν από τθ διεκπεραίωςθ των εκκρεμοτιτων κατά τθν 
εκκακάριςθ, ςυγχϊνευςθ ι κατάργθςθ των φορζων. 

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ. 94 παρ. 3  π.δ. 142/2017  
 
 

Στθ Διεφκυνςθ Εκκακαρίςεων και Ειδικϊν 
Οικονομικϊν Θεμάτων προΐςτανται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων. 

Γνϊςεισ  
Επικυμθτά προςόντα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Άριςτθ γνϊςθ νομοκεςίασ και κανονιςμϊν για 
εκκακαρίςεισ, ςυγχωνεφςεισ, καταργιςεισ 
Οργανιςμϊν και Φορζων του Δθμοςίου  

 Ρολφ καλι γνϊςθ νομοκεςίασ και κανονιςμϊν για το 
Δθμόςιο Λογιςτικό και τθσ εκκακάριςθσ δαπανϊν 

 Ρολφ καλι γνϊςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων και κάκε άλλου είδουσ 
ςφμβαςθσ. 

 Ρολφ καλι γνϊςθ Λογιςτικϊν Ρροτφπων και 
Εφαρμογισ Λογιςτικοφ Σχεδίου 

 Ρολφ καλι γνϊςθ νομοκεςίασ και κανονιςμϊν 
Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων  

 Ρολφ Καλι γνϊςθ Κϊδικα Δθμοςίων Υπαλλιλων, 
Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, Κϊδικα 
Επικοινωνίασ Δθμοςίων Υπθρεςιϊν 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου, όποτε 
απαιτείται 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα, Ομάδεσ Εργαςίασ, 
ΟΔΕ, Διοικθτικά Συμβοφλια Νομικϊν Ρροςϊπων 

 Επικοινωνία και άριςτθ ςυνεργαςία με ςυναφείσ με 
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το αντικείμενο υπθρεςίεσ 

 Εκπροςϊπθςθ τθσ Διεφκυνςθσ, όπου απαιτείται 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ, όποτε απαιτείται. 

Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4369/2016) 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα 
χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 

 Επικυμθτι εμπειρία ςτθ ςφνταξθ νομοκετθμάτων και 
κανονιςτικϊν πράξεων 

Δεξιότθτεσ 

  Να διακζτει ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων και 
επίλυςθσ προβλθμάτων 

 Να επιδιϊκει τθν επίτευξθ ςτόχων βελτιςτοποιϊντασ 
τουσ υφιςτάμενουσ πόρουσ 

 Να διακζτει ικανότθτα οργάνωςθσ και ςυντονιςμοφ 
του επιδιωκόμενου ζργου  

 Να ζχει διαπραγματευτικι ικανότθτα και θγετικι 
φυςιογνωμία 

 Να διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων – αλλαγϊν 

 Να είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ, εχζμυκοσ 

 Να επιδεικνφει ςυνεργατικό και ομαδικό πνεφμα ςτθν 
κακθμερινι του ςυνεργαςία με τα διάφορα επίπεδα 
Διοίκθςθσ 

 Να διακζτει ικανότθτα πρόβλεψθσ και ζγκαιρθσ 
αντιμετϊπιςθσ ςυνεπειϊν 
 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ  Ναι/Πχι 
 

  

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(υπογράφεται κατά την ανάληψη 

καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του ν. 4369/2016 ) 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 
ΤΛΙΚΟΤ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ 
Υλικοφ και Υποδομϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

Τπουργείο Οικονομικϊν / Γενικι 
Γραμματεία Τπουργείου Οικονομικϊν 

 
Κολωνοφ 2 & Ρειραιϊσ, Ακινα 
 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
  Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν 

 Ρροϊςτάμενο Γενικισ Γραμματείασ Υπουργείου 
Οικονομικϊν 

Αναφζρονται ςε αυτόν: 
 
 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – Κατάρτιςθσ και 
Εκτζλεςθσ Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- Σφνταξθσ 
Ρροδιαγραφϊν και Κοςτολόγθςθσ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - Διαχείριςθσ Υλικοφ και 
Υποδομϊν 
 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ όλων των Υπθρεςιϊν του 
Υπουργείου Οικονομικϊν 
 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 
και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται 
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ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία του Υπουργείου με τθν ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ των αναγκαίων 
πόρων και υπθρεςιϊν με τον πιο αποδοτικό τρόπο. 

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά Προςόντα 
αρ. 94 παρ. 3 του  π.δ. 142/2017 (Α’181) 
 
 
 
 
Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 

 Στθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικοφ και 
Υποδομϊν προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι 
ΤΕ όλων των κλάδων 

 
 
 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ 

Γνϊςεισ 
 
 

 Άριςτθ γνϊςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων.  

 Άριςτθ γνϊςθ εφαρμογισ κανόνων του δθμόςιου 
λογιςτικοφ. 

 Εμπειρία ςτισ διαδικαςίεσ ολοκλιρωςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

 Καλι γνϊςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου 
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. 

 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του ωραρίου. 

 Συμμετοχι ςε Ομάδεσ Εργαςίασ του Υπουργείου 
Οικονομικϊν και άλλων Υπουργείων. 

 Συντονιςμόσ των εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν και 
ομάδων εργαςίασ. 

Εμπειρία 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 
(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 
ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 
επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

  ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου 

Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

  είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό 

Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 
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βακμό αυτόν ι 

  κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 

τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 

προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 

τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 

ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Εμπειρία ςε κζματα κανονιςτικοφ πλαιςίου 
δθμόςιων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν προμθκειϊν 
και παγίων 
 

Δεξιότθτεσ 

  Ικανότθτα οργάνωςθσ και ςυντονιςμοφ του ζργου 
τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων - κρίςεων. 

 Διαπραγματευτικι ικανότθτα. 

 Θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Αντικειμενικότθτα - αξιοπιςτία. 

 Συνεργαςία/ ομαδικότθτα ωσ προσ τθν κακθμερινι 

αλλθλόδραςθ με τουσ προϊςταμζνουσ Τμθμάτων τθσ 

Διεφκυνςθσ του και τουσ ιεραρχικά ανωτζρουσ του 

 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ 

(υπογράφεται κατά την ανάληψη 
καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4369/2016 ) 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΙΗΟΝΣΙΩΝ 
ΤΣΘΜΑΣΩΝ,ΕΚΣΤΠΩΕΩΝ,ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΧΡΘΣΩΝ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ: 12.1 

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Λειτουργίασ Οριηόντιων 
Συςτθμάτων, Εκτυπϊςεων, Λειτουργικισ Υποςτιριξθσ & 
Υποςτιριξθσ Χρθςτϊν 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 
Γενικι Διεφκυνςθ Υποδομϊν Ρλθροφορικισ 
και Επικοινωνιϊν 

Χανδρι 1 & Θες/νικθσ 
Τ.Κ. 183 46  
Μοςχάτο 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:   Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Υποδομϊν 
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν. 

 Ρροϊςτάμενο Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων. 
 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ- Λειτουργίασ Οριηόντιων 
Εφαρμογϊν Υπουργείου Οικονομικϊν 

  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- Λειτουργικισ Μζριμνασ 
και Διαχείριςθσ Υλικϊν 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ- Ρρογραμματιςμοφ 
Εκτυπϊςεων, Σχεδιαςμοφ Εντφπων, Βιβλιοδεςίασ και 
Εμφακζλωςθσ  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ- Υποςτιριξθσ Χρθςτϊν. 
 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ Υπθρεςιϊν του Υπ. Οικ., Ανεξάρτθτων 
Αρχϊν και άλλουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτα 
πλαίςια ςυμφωνιϊν ςυνεργαςίασ. 
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κφρια κακικοντα 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 
και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ 
Διεφκυνςθσ και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που 
υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Επιβλζπει τθν υποςτιριξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ, τθσ ςυντιρθςθσ και ενθμζρωςθσ των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, των μθχανογραφθμζνων εφαρμογϊν και των λοιπϊν ςυςτθμάτων 
λογιςμικοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

 Συντονίηει το ςχεδιαςμό, τθ διακίνθςθ και διαχείριςθ των εντφπων και των καταςτάςεων 
φορολογικϊν ςτοιχείων του Υπουργείου Οικονομικϊν, κακϊσ και των αξιϊν του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου. 

 Επιβλζπει τθν ψθφιοποίθςθ των δεδομζνων των Υπθρεςιϊν τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ., μζςω ςυςτθμάτων 
ειςαγωγισ και καταγραφισ δεδομζνων. 

 Ραρζχει υποςτιριξθ ςτουσ ςυναλλαςςομζνουσ με τθ Γ.Γ.Ρ.Σ., ςε κζματα χριςθσ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 Ραρζχει υποςτιριξθ ςτισ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, ι ςε άλλουσ φορείσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι/και Ανεξάρτθτων Αρχϊν, ςε τεχνικά κζματα. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ. 94 παρ. 4  π.δ. 142/2017 (Αϋ181) 
 
αρ. 6 και 14 π.δ. 50/2001 (Αϋ 39) 
 
 
 
 
 

Στθ Διεφκυνςθ Λειτουργίασ Οριηόντιων Συςτθμάτων, 
Εκτυπϊςεων, Λειτουργικισ Υποςτιριξθσ και 
Υποςτιριξθσ Χρθςτϊν προΐςτανται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Ρλθροφορικισ ι 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου 
που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ 
για τον κλάδο ΡΕ ι ΤΕ Ρλθροφορικισ, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Επικυμθτόσ Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτθν 
Ρλθροφορικι 

 Επικυμθτι καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (με 
ζμφαςθ ςτθν ορολογία) 

 Άριςτθ γνϊςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων  

Ρολφ καλι γνϊςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
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Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 
 

Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4369/2016) 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα 
χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

Δεξιότθτεσ 

  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 
 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ 

(υπογράφεται κατά την ανάληψη 
καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4369/2016 ) 

Τπογραφι  Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ 
ΤΠΟΔΟΜΩΝ-ΚΤΒΕΡΝΘΣΙΚΟΤ ΝΕΦΟΤ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Υπολογιςτικϊν 
Υποδομϊν-Κυβερνθτικοφ Νζφουσ 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 
Γενικι Διεφκυνςθ Υποδομϊν Ρλθροφορικισ 
και Επικοινωνιϊν 

Χανδρι 1 & Θες/νικθσ 
Τ.Κ. 183 46  
Μοςχάτο 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
   Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
   Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Υποδομϊν 
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

 Ρροϊςτάμενο Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 
 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ- Διαχείριςθσ Κεντρικϊν 
Υποδομϊν, Λειτουργικϊν Συςτθμάτων, Δικτφων & 
Επικοινωνιϊν 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ - Διαχείριςθσ 
Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν και Βάςεων 
Δεδομζνων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ - Διαχείριςθσ 
Ρεριφερειακοφ Τερματικοφ Εξοπλιςμοφ και 
Λογιςμικοφ 

 Οι Ρροϊςτάμενοι και οι Υπάλλθλοι των Τμθμάτων τθσ 
Δ/νςθσ Διαχείριςθσ Υπολογιςτικϊν Υποδομϊν - 
Κυβερνθτικοφ Νζφουσ. 
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Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ Υπθρεςιϊν του Υπ. Οικ., Ανεξάρτθτων 
Αρχϊν και άλλων φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
ςτα πλαίςια ςυμφωνιϊν ςυνεργαςίασ 
 

κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ 
Διεφκυνςθσ και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που 
υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ρρογραμματίηει τθν ανανζωςθ του υλικοφ και ςυςτθμικοφ λογιςμικοφ των υποδομϊν. 

 Επιλζγει και εγκρίνει τισ τεχνολογίεσ και τθν αρχιτεκτονικι νζων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

 Εφαρμόηει μζτρα προςταςίασ υποδομϊν, λογιςμικϊν και δεδομζνων, από επίβουλεσ και 
κακόβουλεσ επεμβάςεισ. 

 Επιλζγει ςτρατθγικι και τεχνολογικζσ κατευκφνςεισ ςε ό,τι ςχετίηεται με τισ υποδομζσ υλικοφ και 
ςυςτθμικοφ λογιςμικοφ. 

 Συντονίηει το προςωπικό για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Δ/νςθσ, όπωσ αυτζσ 
προβλζπονται ςτο άρκρο 24  του π.δ.142/2017 ( Αϋ 181/2017). 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται. 
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ.94 παρ. 4 π.δ.142/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Στθ Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμοςιονομικοφ Τομζα 
προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του 
κλάδου Ρλθροφορικισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι  
ΤΕ  οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ 
αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ για τον κλάδο 
ΡΕ ι ΤΕ Ρλθροφορικισ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται 
από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 

 Επικυμθτόσ Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν  

 Επικυμθτι καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
 

Γνϊςεισ  Τεχνικό υπόβακρο ςε κζματα Ρλθροφορικισ και 
Επικοινωνιϊν  

 Γνϊςεισ ιδιαιτεροτιτων των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων του Υπουργείου οικονομικϊν 
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Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου 

 Απομακρυςμζνθ εργαςία (χωρίσ φυςικι παρουςία 
ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ)  
 

Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4369/2016) 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
 
 β) να είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα 
χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 
 
 δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 

 Επικυμθτι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ Λογιςμικοφ ι/και 
Υλικοφ 
 

Δεξιότθτεσ 

  

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

 Ικανότθτα κζςθσ ςτόχων και επιλογισ 
προτεραιοτιτων 
 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ 

(υπογράφεται κατά την ανάληψη 
καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4369/2016 ) 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΘ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ 
Εφαρμογϊν 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 
Γενικι Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και 
Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 

Χανδρι 1 & Θες/νικθσ 
Τ.Κ. 183 46  
Μοςχάτο 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο   Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο   Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:   Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ και 
Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 

 Ρροϊςτάμενο  Γενικισ  Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 
 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ- Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- Διαλειτουργικότθτασ 
και Θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ - Ρροτφπων, 
μεκοδολογιϊν και Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 
 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ Υπθρεςιϊν του Υπ. Οικ., 
Ανεξάρτθτων Αρχϊν και άλλουσ φορείσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

 Ευρωπαϊκοφσ φορείσ 
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κφρια κακικοντα 

Τα κακικοντα των προϊςταμζνων Διευκφνςεων είναι τα παρακάτω : 
(1) Θ ευκυγράμμιςθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ με το ςτρατθγικό ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  
(2) Θ παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων.  
(3) Θ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ 
Διεφκυνςθσ  και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.  
(4) Θ παρότρυνςθ του προςωπικοφ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ.  
(5) Θ διαχείριςθ, ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ του προςωπικοφ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι 
προγραμματιςμζνοι ςτόχοι και θ ειςιγθςθ προτάςεων βελτίωςθσ για τθν κατανομι του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ.  
(6) Θ ζγκριςθ των ΡΘΕ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων και θ ειςιγθςθ τυχόν τροποποιιςεων.  
(7) Θ διαμόρφωςθ τθσ ετιςιασ ςτοχοκεςίασ και ο προςδιοριςμόσ των δεικτϊν μζτρθςθσ αυτισ ςε 
ςυνεργαςία με τουσ Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων. 
(8) Θ αξιολόγθςθ του προςωπικοφ ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.  
(9) Θ παρακολοφκθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν και ο προςδιοριςμόσ οργανωτικϊν, λειτουργικϊν και 
επιχειρθςιακϊν βελτιϊςεων των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ.  
 (10) Θ ανάλυςθ απαιτιςεων, θ ςχεδίαςθ, θ υλοποίθςθ, θ τεκμθρίωςθ και ο ζλεγχοσ των 
μθχανογραφθμζνων εφαρμογϊν, των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και των λοιπϊν ςυςτθμάτων 
λογιςμικοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ. 
(11) Θ ανάλυςθ απαιτιςεων, θ ςχεδίαςθ, θ υλοποίθςθ θ τεκμθρίωςθ και ο ζλεγχοσ νζων 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςε ςυνεργαςία 
με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ. 
(12) Θ ςυνεχισ αναβάκμιςθ και θ βελτίωςθ των εφαρμογϊν διαχείριςθσ των ιςτοτόπων του 
Υπουργείου Οικονομικϊν, μζςα από τθ ςυνεργαςία με όλεσ τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, για τθν 
ανανζωςθ και επικαιροποίθςι τουσ, ϊςτε να είναι φιλικοί προσ το χριςτθ και άρτιοι ωσ προσ τθν 
πλθροφόρθςθ που παρζχουν. 
(13) Θ ανάρτθςθ περιεχομζνου ςτουσ ιςτότοπουσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Οικονομικϊν. 
(14) Θ ςυντιρθςθ και θ διαχείριςθ θλεκτρονικοφ γενικοφ Μθτρϊου ςυναλλαςςομζνων. 
(15) Θ εποπτεία, θ δθμιουργία προτφπων και θ καταγραφι των διενεργοφμενων θλεκτρονικϊν 
ςυναλλαγϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν. 
(16) Ο ςυντονιςμόσ των δράςεων και θ ζκδοςθ προτφπων διαλειτουργικότθτασ δεδομζνων, που 
ανταλλάςςονται μεταξφ του Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλων φορζων του δθμόςιου τομζα. 
(17) Θ υιοκζτθςθ, θ ανάπτυξθ και θ τιρθςθ προτφπων ανάλυςθσ απαιτιςεων, ςχεδιαςμοφ, 
υλοποίθςθσ, τεκμθρίωςθσ και ελζγχου των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, των μθχανογραφθμζνων 
εφαρμογϊν, των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και των λοιπϊν ςυςτθμάτων λογιςμικοφ του Υπουργείου 
Οικονομικϊν. 
(18) Θ διαχείριςθ ςχεδίου ποιότθτασ για όλεσ τισ φάςεισ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και των λοιπϊν ςυςτθμάτων 
λογιςμικοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 
 

Συπικά  Προςόντα 
 
αρ. 94 παρ. 4  Ρ.Δ. 142/2017 (Α’ 181) 

Στθ Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ & Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν 
προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου 
Ρλθροφορικισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ 
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αρ. 6 Ρ.Δ. 50/2001 (Αϋ 39) 
 
 
Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 
 

οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 
προχποκζςεισ διοριςμοφ για τον κλάδο ΡΕ ι ΤΕ 
Ρλθροφορικισ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ.  
 

 Επικυμθτόσ Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 
Ρλθροφορικισ ι Διοίκθςθσ Τεχνολογικϊν 
Συςτθμάτων 

 Επικυμθτι καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
 

Γνϊςεισ  Τεχνικζσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ, 
ψυχολογία τθσ εργαςίασ 

 Γνϊςεισ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και 
δεικτϊν παρακολοφκθςθσ 

 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Ανάλθψθ βάρδιασ μετά τθ λιξθ του ωραρίου όποτε 
απαιτείται 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα 
 

Εμπειρία 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 
(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 
ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 
επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

  ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου 

Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

  είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό 

Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 

βακμό αυτόν ι 

  κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 

τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 

προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 

τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 

ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Σε ζργα ΤΡΕ (Σχεδιαςμόσ, Ραρακολοφκθςθ, 
Ραραλαβι) 

 

Δεξιότθτεσ 

  Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 
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 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

 Διακζτει διαπραγματευτικι ικανότθτα 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ 

(υπογράφεται κατά την ανάληψη 
καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4369/2016 ) 

Τπογραφι  Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμοςιονομικοφ Τομζα 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 
Γενικι Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και 
Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 

Χανδρι 1 & Θες/νικθσ 
Τ.Κ. 183 46  
Μοςχάτο 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:   Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ και 
Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 
 

 Ρροϊςτάμενο Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 

 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ - Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ 
Ρροχπολογιςμοφ, Θθςαυροφυλακίου και Δαπανϊν 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ 
Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ Οικονομικϊν Στοιχείων 
Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 
 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ Υπθρεςιϊν του Υπ. Οικ., -ΓΛΚ, Λοιπζσ 
Διευκφνςεισ τθσ ΓΓΡΣ και φορείσ Κεντρικισ και Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 
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κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 
και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται 
ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει τθν παραγωγικι λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ και επικαιροποίθςθ των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων των μθχανογραφθμζνων εφαρμογϊν που αφοροφν ςε Υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ/Γ.Λ. Κράτουσ. 

 Συντονίηει τθν παραγωγικι λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ και επικαιροποίθςθ των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων των μθχανογραφθμζνων εφαρμογϊν που αφοροφν ςε Υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ/Γ.Λ. Κράτουσ και χρθςιμοποιοφνται από Φορείσ τθσ 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ. 94 παρ. 4 π.δ. 142/2017 (Α’181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 
 

 Στθ Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμοςιονομικοφ Τομζα 
προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου 
Ρλθροφορικισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ 
οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 
προχποκζςεισ διοριςμοφ για τον κλάδο ΡΕ ι ΤΕ 
Ρλθροφορικισ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παρ. 4 του άρκρου 94 του πδ 142/2017 του 
Οργανιςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν.  
 

 Επικυμθτόσ Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτθν 
Ρλθροφορικι 

 Επικυμθτι καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
 

Γνϊςεισ  Άριςτθ γνϊςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων  

 Ρολφ καλι γνϊςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων. 

 Ανάλθψθ βάρδιασ μετά τθ λιξθ του ωραρίου όποτε 
απαιτείται. 
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Εμπειρία 
 
 
 
 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 
(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 
ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 
επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

   ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 

επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

   είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ 

με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 

βακμό αυτόν ι 

   κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 

τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 

Τμιματοσ ι 

 δκατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 

τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

ΕΡΙΘΥΜΘΤΘ ΕΜΡΕΙΙΑ 

 Επικυμθτι εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 

Δεξιότθτεσ 

  

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

 

Διάρκεια 
κθτείασ 

Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 

Ναι/Πχι  

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 

(υπογράφεται κατά την ανάληψη 
καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του ν. 4369/2016 ) 

Τπογραφι  Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 
Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ 
Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων Οικονομικϊν Λειτουργιϊν 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 
Γενικι Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και 
Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 
 

Χανδρι 1 & Θες/νικθσ 
Τ.Κ. 183 46  
Μοςχάτο 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
   Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
   Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:   Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ και 
Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 

 Ρροϊςτάμενο Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων 
 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ - Λειτουργίασ 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Οικονομικισ Ρολιτικισ 
και Ελζγχων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ - Λειτουργίασ 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Γεωχωρικϊν 
Δεδομζνων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ - Λειτουργίασ Εφαρμογϊν 
και Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
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Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ Υπθρεςιϊν του Υπ Οικ.( ΓΓΟΡ, ΕΓ ΣΔΟΕ, 
ΓΓ Δθμ. Ρερ., ΓΓΔΡ-ΓΛΚ), κακϊσ και λοιποφσ φορείσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ανεξάρτθτων Αρχϊν ςτα 
πλαίςια ςυμφωνιϊν ςυνεργαςίασ (SLAs) και τισ λοιπζσ 
Διευκφνςεισ τθσ ΓΓΡΣ. 

 Ρροϊςταμζνουσ διευκφνςεων του δθμοςίου και 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα ςτο πλαίςιο των 
αρμοδιοτιτων του. 

 Ευρωπαϊκοφσ φορείσ 

 

κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 

και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται 
ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Σχεδιάηει και υλοποιεί πλθροφοριακά ςυςτιματα και ςυντονίηει τθν παραγωγικι λειτουργία τθ 
ςυντιρθςθ και επικαιροποίθςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των μθχανογραφθμζνων 
εφαρμογϊν που αφοροφν ςε Υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Οικονομικισ Ρολιτικισ, τθσ 
Ειδικισ Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ 
Ρεριουςίασ, κακϊσ και λοιπϊν Φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι/και Ανεξαρτιτων Αρχϊν, με τθν 
προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ κεςμικοφ/κανονιςτικοφ πλαιςίου ι ςχετικισ ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ. 

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
άρκρο 94 παρ. 4  π.δ. 142/2017 (Αϋ181) 
 
αρ. 6 και 14 π.δ. 50/2001 (Αϋ 39) 
 
 
 
 

Στθ Διεφκυνςθ Λειτουργίασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων Οικονομικϊν Λειτουργιϊν προΐςτανται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου 
Ρλθροφορικισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ 
οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 
προχποκζςεισ διοριςμοφ για τον κλάδο  ΡΕ ι ΤΕ 
Ρλθροφορικισ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ. 

Γνϊςεισ  
Επικυμθτά προςόντα  
 

 Άριςτθ γνϊςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων  

 Ρολφ καλι γνϊςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 

 Επικυμθτόσ Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτθν 
Ρλθροφορικι 

 Επικυμθτι  καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
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Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 
 

Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4369/2016) 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί 
ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ 
διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι 
αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 

 Επικυμθτι εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 

Δεξιότθτεσ 

  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

  

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

 
 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 

(υπογράφεται κατά την ανάληψη 
καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του ν. 4369/2016 ) 

Τπογραφι  Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  Μακροοικονομικισ       
Ρολιτικισ και Ρροβλζψεων 

 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 
Γενικι Γραμματεία Οικονομικισ Ρολιτικισ 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Ρολιτικισ 
 

Νίκθσ 5-7 
Τ.Κ. 10563, Ακινα 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:   Γενικό Γραμματζα Οικονομικισ Ρολιτικισ 

 Γενικό Διευκυντι Οικονομικισ Ρολιτικισ 
 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Μακροοικονομικισ 
Ανάλυςθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Μακροοικονομικϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ Εξωτερικϊν Οικονομικϊν 
Συναλλαγϊν και Διεκνϊν Εξελίξεων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ Διαρκρωτικϊν 
Μεταρρυκμίςεων 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ Υπθρεςιϊν του Υπουργείου 
Οικονομικϊν, Ανεξάρτθτων Αρχϊν και λοιποφσ φορείσ 
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

 Ευρωπαϊκοφσ φορείσ 

κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 
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 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 
και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται 
ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ρρογραμματίηει και εξειδικεφει τουσ ςτόχουσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ οικονομικισ πολιτικισ ςε 
εκνικό επίπεδο.  

 Αναλφει και μελετά το εγχϊριο και διεκνζσ οικονομικό περιβάλλον και τισ διεκνείσ οικονομικζσ 
εξελίξεισ με ςκοπό τθν παραγωγι επίςθμων εκνικϊν προβλζψεων μακροοικονομικϊν μεγεκϊν 
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ςυνεργάηεται με τουσ αρμόδιουσ για τθν αξιολόγθςθ τουσ 
κεςμικοφσ φορείσ. 

 Υποβάλλει προτάςεισ, ςτο πλαίςιο των γενικϊν κατευκφνςεων τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ, για 
τθ διαμόρφωςθ οικονομικισ ςτρατθγικισ. 

 Ενθμερϊνει ζγκαιρα τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ και προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ και τθσ διεκνοφσ 
οικονομίασ μζςω τθσ ςφνταξθσ ςχετικϊν εκκζςεων και μελετϊν. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 
κεςμικϊν οικονομικϊν πολιτικϊν, όςον αφορά ςε διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ και 
μεταρρυκμίςεισ, ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ. 94 παρ. 5  π.δ. 142/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 

Στθ Διεφκυνςθ Μακροοικονομικισ Ρολιτικισ και 
Ρροβλζψεων προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι 
ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που 
πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτον Ρίνακα τθσ παραγράφου 3 
του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 
κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ και ςτθν 
κατθγορία Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

Γνϊςεισ  
Επικυμθτά προςόντα  

 Γνϊςεισ του διεκνοφσ και εκνικοφ 
κοινωνικοοικονομικοφ πλαιςίου 

 Τεχνικζσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ, 
ψυχολογία τθσ εργαςίασ 

 Γνϊςεισ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και 
δεικτϊν παρακολοφκθςθσ 

 Επικυμθτόσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε 
αντικείμενα ςυναφι με το επιχειρθςιακό αντικείμενο 
τθσ Διεφκυνςθσ. 
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Συμμετοχι ςε διαβουλεφςεισ με Διεκνείσ και Εκνικοφσ 
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Οργανιςμοφσ 

 Μετακινιςεισ ςτο εξωτερικό 

 Ραρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ επί των οικονομικϊν 
εξελίξεων ςε θμεριςια βάςθ. 

 Συγγραφι κειμζνων οικονομικισ ανάλυςθσ, κακϊσ και 
προτάςεων διαρκρωτικϊν αλλαγϊν 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 
 

Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4369/2016) 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί 
ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ 
διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι 
αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

 Επικυμθτι εμπειρία ςτθ διαδικαςία οικονομικϊν 
αναλφςεων 

 

Δεξιότθτεσ 

  Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

 Ικανότθτα ςυνεργαςίασ και ςυνεννόθςθσ με 
εκπροςϊπουσ φορζων και οργανιςμϊν 

 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

 Πχι   

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  

ΖΚΔΟΘ: 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 

 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Ρολιτικισ  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 
Γενικι Γραμματεία Οικονομικισ Ρολιτικισ 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Ρολιτικισ 

Νίκθσ 5-7 
Τ.Κ. 10563, Ακινα 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 

μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
  Α 

  Εξαίρεςθ από το 

μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  

……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 

 
  Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 

Αναφζρατε 
  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:   Γενικό Γραμματζα Οικονομικισ Ρολιτικισ 

 Γενικό Διευκυντι Οικονομικισ Ρολιτικισ 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Φορολογικισ Ρολιτικισ και 
Νομοκεςίασ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ανάλυςθσ Οικονομικϊν και 
Δθμοςιονομικϊν Επιπτϊςεων Φορολογικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ Διεκνϊν Ρρακτικϊν και 
Σχζςεων Φορολογικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ Διαχείριςθσ Φορολογικϊν 
και Οικονομικϊν δεδομζνων 
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Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ Υπθρεςιϊν του Υπουργείου 
Οικονομικϊν, Ανεξάρτθτων Αρχϊν και λοιποφσ φορείσ 
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

 Ευρωπαϊκοφσ φορείσ 
 

κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 
και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται 
ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  

 Επιβλζπει τθν ανάλυςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων που αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό και τθν 
υλοποίθςθ τθσ φορολογικισ πολιτικισ, παρακολουκεί και αξιολογεί τισ διεκνείσ εξελίξεισ ςτον 
τομζα αυτό και εποπτεφει τθ διενζργεια προβλζψεων για τα ζςοδα από τθν εφαρμογι τθσ 
φορολογικισ πολιτικισ. 

 Υποβάλλει τεκμθριωμζνεσ ειςθγιςεισ για τθν αναμόρφωςθ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ εναρμόνιςθ με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ. 

 Αξιολογεί και παρακολουκεί τισ νομοκετικζσ διατάξεισ που ειςθγείται θ Ανεξάρτθτθ Αρχι 
Δθμοςίων Εςόδων και τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδίδει για ηθτιματα που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
των αρμοδιοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Ρολιτικισ. 

 Συνεργάηεται με όλεσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Οικονομικϊν κακϊσ και με 
υπθρεςίεσ του δθμοςίου τομζα, των οποίων οι πολιτικζσ ςχετίηονται με τθ φορολογικι πολιτικι.  

 Σχεδιάηει, ςυντονίηει και αναπτφςςει τισ διεκνείσ οικονομικζσ ςχζςεισ ςε κζματα φορολογικισ 
πολιτικισ. 

 Αξιολογεί τισ επιπτϊςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ ςτθ δθμοςιονομικι πολιτικι τθσ χϊρασ, και 
τισ επιπτϊςεισ κοινωνικϊν, οικονομικϊν, διοικθτικϊν και δθμοςιονομικϊν παραγόντων ςτο 
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ φορολογικισ πολιτικισ. 

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 

αρ. 94 παρ. 5 του π.δ. 142/2017 (Α’181) 

 

 

 Στθ Διεφκυνςθ Φορολογικισ Ρολιτικισ προΐςτανται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου 
Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ 
οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 
προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτον 
Ρίνακα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 που αφορά ςτθν κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ 
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Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 

περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 

εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 
εκπαίδευςθσ αντίςτοιχα 
 
 

 Επικυμθτόσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν  

Γνϊςεισ  Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ φορολογικισ και τελωνειακισ 
νομοκεςίασ  

 Τεχνικζσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ, 
ψυχολογία τθσ εργαςίασ 

 Γνϊςεισ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ,  
ςτοχοκεςίασ και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ 

 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Ραρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ επί των οικονομικϊν 
και φορολογικϊν εξελίξεων ςε θμεριςια βάςθ 
 

Εμπειρία 

 

Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 

(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 

παρ.2 του ν.4369/2016 

 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 

ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 

επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

 ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

  είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ 
με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν ι 

  κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 
ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι και ςτθν αποτελεςματικότθτα 
τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ 

Δεξιότθτεσ 

  Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
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ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

 Ικανότθτα ςυνεργαςίασ και ςυνεννόθςθσ με 
εκπροςϊπουσ φορζων και οργανιςμϊν 

 

Διάρκεια 

κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 

τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ  Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 

Διεφκυνςθσ 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Ε.Ε. και Διεκνϊν Σχζςεων  
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 
Γενικι Γραμματεία Οικονομικισ Ρολιτικισ 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Ρολιτικισ 
 

Νίκθσ 5-7 
Τ.Κ. 10563, Ακινα 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
   Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
   Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:   Γενικό Γραμματζα Οικονομικισ Ρολιτικισ 

 Γενικό Διευκυντι Οικονομικισ Ρολιτικισ 
 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Οικονομικϊν και 
Δθμοςιονομικϊν Υποκζςεων τθσ Ε.Ε. 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροχπολογιςμοφ Ε.Ε. 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ Οριηόντιων Ρολιτικϊν Ε.Ε. 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ Διεκνϊν Σχζςεων 
 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ Υπθρεςιϊν του Υπουργείου 
Οικονομικϊν, λοιπϊν Υπουργείων,  Ανεξάρτθτων 
Αρχϊν και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

 Ευρωπαϊκοφσ & Διεκνείσ Φορείσ 
 

κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  
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 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ 
Διεφκυνςθσ και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που 
υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  

 Συμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ των ελλθνικϊν κζςεων ςε κζματα αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 
Οικονομικϊν ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ των φακζλων για όλα τα ευρωπαϊκά και διεκνι 
όργανα ςτα οποία ςυμμετζχει. 

 Εκπροςωπεί ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, όργανα και επιτροπζσ ςτα οποία 
ςυμμετζχει το Υπουργείο Οικονομικϊν και παρακολουκεί τισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ 
εξελίξεισ επί κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου. 

 Συντονίηει ςε εκνικό επίπεδο τα εκνικά δίκτυα και τουσ μθχανιςμοφσ διακυβζρνθςθσ τθσ Ε.Ε. 
για ηθτιματα αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν. 

 Συμμετζχει ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι νζων κοινοτικϊν δράςεων και δικτφων 
διευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ. 94 παρ. 5 του π.δ. 142/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στθ Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Διεκνϊν 
Σχζςεων προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ 
του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι κατθγορίασ 
ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ 
αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτον Ρίνακα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 
89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν κατθγορία 
Ρανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία 
Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα 

Γνϊςεισ  
Επικυμθτά  προςόντα  

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Ε.Ε. και των 
Διεκνϊν Οργανιςμϊν 

 Ρολφ καλι γνϊςθ Αγγλικισ ι Γαλλικισ ι Γερμανικισ 
γλϊςςασ 

 Τεχνικζσ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, 
ψυχολογία τθσ εργαςίασ 

 Γνϊςεισ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και 
δεικτϊν παρακολοφκθςθσ 

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 
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 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα 
 

Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4369/2016) 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα 
χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 
 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 

 Επικυμθτι εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 

Δεξιότθτεσ 

  Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

 Ικανότθτα ςυνεργαςίασ και ςυνεννόθςθσ με 
εκπροςϊπουσ φορζων και οργανιςμϊν 
 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
Πχι 

 

  

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι  

 

Τπογραφι  

 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



95 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  
ΠΟΛΙΣΙΚΘ  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Χρθματοοικονομικισ Ρολιτικισ  
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 
Γενικι Γραμματεία Οικονομικισ Ρολιτικισ 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Ρολιτικισ 
 

Νίκθσ 5-7 
Τ.Κ. 10563, Ακινα 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:   Γενικό Γραμματζα Οικονομικισ Ρολιτικισ 

 Γενικό Διευκυντι Οικονομικισ Ρολιτικισ 
 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Ρολιτικισ Ριςτωτικϊν 
Ιδρυμάτων και Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρολιτικισ Κεφαλαιαγοράσ, 
Λογιςτικισ και Ελεγκτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ Ειδικϊν Χρθματοδοτιςεων 
 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ Συντονιςμοφ για τθν 

Καταπολζμθςθ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από 
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ 

 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ Υπθρεςιϊν του Υπουργείου 
Οικονομικϊν, Ανεξάρτθτων Αρχϊν και λοιποφσ φορείσ 
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

 Ευρωπαϊκοφσ φορείσ 
 

κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  
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 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ 
Διεφκυνςθσ και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που 
υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συμβάλλει ςτθν επίτευξθ τθσ ςτακερότθτασ του χρθματοοικονομικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ. 

 Σχεδιάηει τα κατάλλθλα πιςτωτικά μζτρα και εργαλεία για τθν αποτελεςματικότερθ 
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων τθσ πραγματικισ οικονομίασ που απορρζουν από ζκτακτα 
γεγονότα ι οικονομικζσ διαταραχζσ ςε ςυνεργαςία με ςυναρμόδιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ. 

 Ραρακολουκεί τθ λειτουργία του τομζα των Ριςτωτικϊν Ιδρυμάτων, τθσ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ 
και των φορζων τθσ Κεφαλαιαγοράσ. 

 Συντονίηει κεντρικά όλεσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ ςχετικά με τθν Καταπολζμθςθ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ. 94 παρ. 5 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 

 Στθ Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικισ Ρολιτικισ 
προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του 
κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ 
ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ 
αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτον Ρίνακα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 
89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν κατθγορία 
Ρανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία 
Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ αντίςτοιχα 
 

 Επικυμθτόσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν  

Γνϊςεισ  Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ λειτουργίασ του 
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ε.Ε. 

 Τεχνικζσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ, 
ψυχολογία τθσ εργαςίασ 

 Γνϊςεισ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και 
δεικτϊν παρακολοφκθςθσ 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα 
Εμπειρία 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 
(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 
ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 
επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  
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    ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 

επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

   είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό 

Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 

βακμό αυτόν ι 

   κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 

τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 

Τμιματοσ ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 

τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 

ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Επικυμθτι εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

Δεξιότθτεσ 

  Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

 Διακζτει διαπραγματευτικι ικανότθτα 
 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ  Πχι   

 

 

 

 

 

 

 
 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ρανεπιςτθμίου 37, Τ.Κ. 10165, Ακινα  

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 Ρροϊςτάμενοσ Υποδιεφκυνςθσ 
Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – 
Στοιχείων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ 
Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ  

  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Ρροχπολογιςμοφ Εςόδων 

 

  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - 
Ρροχπολογιςμοφ Δθμοςίων 
Επενδφςεων 

 

  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δ’ - 
Σχεδιαςμοφ και Υποςτιριξθσ 

 

  Προϊςτάμενοσ Τμήματοσ Εϋ- 
Προχπολογιςμοφ 

 

  Προϊςτάμενοσ Τμήματοσ ΣΤϋ - 
Προχπολογιςμοφ 

 

  Προϊςτάμενοσ Τμήματοσ Ηϋ - 
Προχπολογιςμοφ 

 

  Προϊςτάμενοσ Τμήματοσ Θϋ -  
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Προχπολογιςμοφ 

  Προϊςτάμενοσ Τμήματοσ Θϋ- 

ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ & Λοιπϊν Φορζων 

Γενικήσ Κυβζρνηςησ 

 

Κφρια κακικοντα 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
ςτθν οποία υπάγεται.  
• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 
• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ 
για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 
• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 
• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 
• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 
• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 
• Συντονίηει και ελζγχει το ςφνολο των ενεργειϊν για τθν κατάρτιςθ του Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
και επιβλζπει τθν εκτζλεςι του ςε τακτικι βάςθ και εντόσ των τικζμενων ςτόχων.  
• Συντονίηει το ςφνολο των ενεργειϊν για το χρθματοδοτικό προγραμματιςμό και τθν ομαλι πορεία εξόφλθςθσ 
των υποχρεϊςεων που ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ.  
• Μεριμνά για τθν επεξεργαςία και αποςτολι οικονομικϊν ςτοιχείων ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ. 

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ 
και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ 
Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 
Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και 
Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ 
Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ 
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και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 
νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι 

οι ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Ευχζρεια επεξεργαςίασ, εξειδίκευςθσ και ερμθνείασ διατάξεων τθσ 

νομοκεςίασ ςχετικά με το αντικείμενό τθσ Διεφκυνςθσ 

 Ευχζρεια παρακολοφκθςθσ οικονομικϊν αναλφςεων και διενζργειασ 

εκτιμιςεων και προβλζψεων μεγεκϊν 

 Τουλάχιςτον 10ετισ εμπειρία ςε επιχειρθςιακά αντικείμενα του Γ.Λ.Κ.  

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι κανόνων δθμόςιου λογιςτικοφ 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Ρολφ ςυχνι υποχρζωςθ εργαςίασ πζραν του ωραρίου και ςε αργίεσ και 
εξαιρζςιμεσ 

 Ρολφ ςυχνι υποχρζωςθ τιρθςθσ πιεςτικϊν χρονικϊν προκεςμιϊν 

 Ρολφ ςυχνι ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ και εκπροςϊπθςθ ςε επαφζσ με 
διεκνείσ κι άλλουσ οργανιςμοφσ 

 Ρλικοσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επαφϊν και ςυμμετοχζσ ςε ομάδεσ 
εργαςίασ 

Εμπειρία 
 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26) όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 
 

Ωσ  προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ 
και Τμιματοσ) επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  
 α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) 
ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν. 
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Δεξιότθτεσ  Διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ ςε εναλλαςςόμενα περιβάλλοντα, 
αποφαςιςτικότθτα και επιρροι 

 Κριτικι ςκζψθ και δυνατότθτα ανάπτυξθσ νζων διαδικαςιϊν ι προςαρμογισ 
ςε ςυχνζσ αλλαγζσ 

 Ικανότθτα διαχείριςθσ δυναμικοφ αντικειμζνου και ςυντονιςμοφ 
εκτεταμζνου εφρουσ εργαςιϊν  

 Δεξιότθτεσ ανάλθψθσ θγετικοφ ρόλου ςε ομάδεσ εργαςίασ και υποκίνθςθ 
των μελϊν τθσ  

 Δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, υπευκυνότθτα και 
ορκι διαχείριςθ χρόνου  

 Δεξιότθτεσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων  

 Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ - ομαδικό πνεφμα 
  

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΘ 

  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Υποδιεφκυνςθσ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ρανεπιςτθμίου 37, Τ.Κ. 10165, Ακινα  

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 Προϊςτάμενοσ Τμήματοσ Εϋ- 
Προχπολογιςμοφ 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

  Προϊςτάμενοσ Τμήματοσ ΣΤϋ 
- Προχπολογιςμοφ 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ 
Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ  

  Προϊςτάμενοσ Τμήματοσ Ηϋ - 
Προχπολογιςμοφ 

Ρροϊςτάμενο Διεφκυνςθσ 
Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

  Προϊςτάμενοσ Τμήματοσ Θϋ - 
Προχπολογιςμοφ 

 

  Προϊςτάμενοσ Τμήματοσ Θϋ- 

ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ & Λοιπϊν Φορζων 

Γενικήσ Κυβζρνηςησ 

 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ με τουσ ςκοποφσ τθσ 
Διεφκυνςθσ και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, ςτισ οποίεσ υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 
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 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υποδιεφκυνςθσ και 
αυτϊν με τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Υποδιεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Υποδιεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ, κακϊσ και τθσ 
Διεφκυνςθσ γενικά. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει και ελζγχει το ςφνολο των ενεργειϊν που εκτελοφνται από τισ οργανικζσ μονάδεσ που 
εντάςςονται ςτθν Υποδιεφκυνςθ για τθν κατάρτιςθ του Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και 
επιβλζπει τθν εκτζλεςι του από τουσ φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ αρμοδιότθτασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ ςε 
τακτικι βάςθ και εντόσ των τικζμενων ςτόχων.  

 Συμβάλλει ςτθν διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ πορεία εξόφλθςθσ των υποχρεϊςεων των φορζων γενικισ 
κυβζρνθςθσ αρμοδιότθτασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ, που ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ.  

 Υποςτθρίηει τθ διαδικαςία επεξεργαςίασ και αποςτολισ οικονομικϊν ςτοιχείων ςε ευρωπαϊκοφσ και 
διεκνείσ οργανιςμοφσ.  

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ 
και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ 
Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 
Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και 
Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ 
Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ 
και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
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Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 
νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι 

οι ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Ευχζρεια επεξεργαςίασ, εξειδίκευςθσ και ερμθνείασ διατάξεων τθσ 

νομοκεςίασ ςχετικά με το αντικείμενό τθσ Διεφκυνςθσ 

 Ευχζρεια παρακολοφκθςθσ οικονομικϊν αναλφςεων και διενζργειασ 

εκτιμιςεων και προβλζψεων μεγεκϊν 

 Τουλάχιςτον 8ετισ εμπειρία ςε επιχειρθςιακά αντικείμενα του Γ.Λ.Κ.  

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι κανόνων δθμόςιου λογιςτικοφ 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Ρολφ ςυχνι υποχρζωςθ εργαςίασ πζραν του ωραρίου και ςε αργίεσ και 
εξαιρζςιμεσ 

 Ρολφ ςυχνι υποχρζωςθ τιρθςθσ πιεςτικϊν χρονικϊν προκεςμιϊν 

 Ρολφ ςυχνι ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ και εκπροςϊπθςθ ςε επαφζσ με 
διεκνείσ κι άλλουσ οργανιςμοφσ 

 Ρλικοσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επαφϊν και ςυμμετοχζσ ςε ομάδεσ 
εργαςίασ 

Εμπειρία 
 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26) όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ 
και Τμιματοσ) επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  
 α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) 
ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ ςε εναλλαςςόμενα περιβάλλοντα, 
αποφαςιςτικότθτα και επιρροι 

 Κριτικι ςκζψθ και δυνατότθτα ανάπτυξθσ νζων διαδικαςιϊν ι 
προςαρμογισ ςε ςυχνζσ αλλαγζσ 

 Ικανότθτα διαχείριςθσ δυναμικοφ αντικειμζνου και ςυντονιςμοφ 
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εκτεταμζνου εφρουσ εργαςιϊν  

 Δεξιότθτεσ ανάλθψθσ θγετικοφ ρόλου ςε ομάδεσ εργαςίασ και 
υποκίνθςθ των μελϊν τθσ  

 Δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, υπευκυνότθτα και 
ορκι διαχείριςθ χρόνου  

 Δεξιότθτεσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων  

 Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ - ομαδικό πνεφμα 
  

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ και 
Δθμοςιονομικϊν Στοιχείων 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ρανεπιςτθμίου 37, Τ.Κ. 10165, Ακινα  

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ- 
Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου 
Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 

 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Β’ - 
Δθμοςιονομικϊν Στοιχείων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ 
Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ  

 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ – 
Μεκοδολογίασ 

 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
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 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ 
για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει τθν κατάρτιςθ και επιβλζπει τθν παρακολοφκθςθ του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ 

Στρατθγικισ.   

 Επιβλζπει τθ ςυγκζντρωςθ και δθμοςίευςθ των δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων εκτζλεςθσ του Ρροχπολογιςμοφ 

φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και τθν κατάρτιςθ μεκοδολογίασ τιρθςθσ ςτοιχείων ςε ταμειακι και 

δεδουλευμζνθ βάςθ. 

 Μεριμνά για τθν επεξεργαςία και αποςτολι οικονομικϊν ςτοιχείων ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ 
και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ 
Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 
Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και 
Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ 
Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ 
και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
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κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 
νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι 

οι ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Υπόβακρο ςε οικονομικό πεδίο ςπουδϊν 

 Ευχζρεια επεξεργαςίασ, εξειδίκευςθσ και ερμθνείασ διατάξεων τθσ νομοκεςίασ 

ςχετικά με το αντικείμενό τθσ Διεφκυνςθσ 

 Ευχζρεια παρακολοφκθςθσ οικονομικϊν αναλφςεων και διενζργειασ 

εκτιμιςεων και προβλζψεων μεγεκϊν 

 Τουλάχιςτον 10ετισ εμπειρία ςε επιχειρθςιακά αντικείμενα του Γ.Λ.Κ.  

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι κανόνων δθμόςιου λογιςτικοφ 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Ρολφ ςυχνι υποχρζωςθ εργαςίασ πζραν του ωραρίου και ςε αργίεσ και 
εξαιρζςιμεσ 

 Ρολφ ςυχνι υποχρζωςθ τιρθςθσ πιεςτικϊν χρονικϊν προκεςμιϊν 

 Ρολφ ςυχνι ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ και εκπροςϊπθςθ ςε επαφζσ με 
διεκνείσ κι άλλουσ οργανιςμοφσ 

 Ρλικοσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επαφϊν και ςυμμετοχζσ ςε ομάδεσ 
εργαςίασ 

  

Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016) 
  
 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) 
ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν. 
 

Δεξιότθτεσ  Διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ ςε εναλλαςςόμενα περιβάλλοντα, 
αποφαςιςτικότθτα και επιρροι 

 Κριτικι ςκζψθ και δυνατότθτα ανάπτυξθσ νζων διαδικαςιϊν ι προςαρμογισ ςε 
ςυχνζσ αλλαγζσ 

 Ικανότθτα διαχείριςθσ δυναμικοφ αντικειμζνου και ςυντονιςμοφ εκτεταμζνου 
εφρουσ εργαςιϊν  

 Δεξιότθτεσ ανάλθψθσ θγετικοφ ρόλου ςε ομάδεσ εργαςίασ και υποκίνθςθ των 
μελϊν τθσ  
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 Δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, υπευκυνότθτα και ορκι 
διαχείριςθ χρόνου  

 Δεξιότθτεσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων  

 Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ - ομαδικό πνεφμα 
  

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ  Διεφκυνςθσ Ειςοδθματικισ Ρολιτικισ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Σίνα 2-4, Τ.Κ. 10165, Ακινα  

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Α’ - 
Μιςκολογικισ Ρολιτικισ Δθμοςίου 
Τομζα 

 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ Υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ των φορζων 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Β’ - 
Συνταξιοδοτικισ Ρολιτικισ 

 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ 
Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - 
Εφαρμογισ Ενιαίου Μιςκολογίου 

 

 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δ’ - 
Εφαρμογισ Ειδικϊν Μιςκολογίων 

 

 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ε’ - 
Κανονιςμοφ και Εντολισ Ρλθρωμισ 
Ειδικϊν Συντάξεων 

 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
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Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 

φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 

παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει και επιβλζπει τθν εκπόνθςθ ςεναρίων μιςκολογικισ πολιτικισ.   

 Καταρτίηει κανόνεσ δικαίου μιςκολογικοφ και ςυνταξιοδοτικοφ περιεχομζνου και παρζχει οδθγίεσ για τθν 

ορκι εφαρμογι μιςκολογικϊν και ςυνταξιοδοτικϊν διατάξεων.  

 Μεριμνά για τθν επεξεργαςία και αποςτολι οικονομικϊν ςτοιχείων ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ 

οργανιςμοφσ. 

  

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ 
και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ 
Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 
Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και 
Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ 
Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ 
και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και 
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Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 
νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι 

οι ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Ευχζρεια επεξεργαςίασ, εξειδίκευςθσ και ερμθνείασ διατάξεων τθσ 

νομοκεςίασ ςχετικά με το αντικείμενό τθσ Διεφκυνςθσ 

 Ευχζρεια παρακολοφκθςθσ οικονομικϊν αναλφςεων και διενζργειασ 

εκτιμιςεων και προβλζψεων μεγεκϊν 

 Τουλάχιςτον 10ετισ εμπειρία ςε επιχειρθςιακά αντικείμενα του Γ.Λ.Κ.  

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι κανόνων δθμόςιου λογιςτικοφ  

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Ρολφ ςυχνι υποχρζωςθ εργαςίασ πζραν του ωραρίου και ςε αργίεσ και 
εξαιρζςιμεσ 

 Ρολφ ςυχνι υποχρζωςθ τιρθςθσ πιεςτικϊν χρονικϊν προκεςμιϊν 

 Ρολφ ςυχνι ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ και εκπροςϊπθςθ ςε επαφζσ με 
διεκνείσ κι άλλουσ οργανιςμοφσ 

 Ρλικοσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επαφϊν και ςυμμετοχζσ ςε ομάδεσ 
εργαςίασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του 
ν.4369/2016 ) 
  
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 
 β) να είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 
 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία 
(3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
 
 δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 
 

Δεξιότθτεσ  Διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ ςε εναλλαςςόμενα περιβάλλοντα, 
αποφαςιςτικότθτα και επιρροι 
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 Κριτικι ςκζψθ και δυνατότθτα ανάπτυξθσ νζων διαδικαςιϊν ι 
προςαρμογισ ςε ςυχνζσ αλλαγζσ 

 Ικανότθτα διαχείριςθσ δυναμικοφ αντικειμζνου και ςυντονιςμοφ 
εκτεταμζνου εφρουσ εργαςιϊν  

 Δεξιότθτεσ ανάλθψθσ θγετικοφ ρόλου ςε ομάδεσ εργαςίασ και 
υποκίνθςθ των μελϊν τθσ  

 Δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, υπευκυνότθτα και 
ορκι διαχείριςθ χρόνου  

 Δεξιότθτεσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων  

 Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ - ομαδικό πνεφμα 
  

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Αξιολόγθςθσ Δράςεων 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ρανεπιςτθμίου 37, Τ.Κ. 10165, Ακινα  

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ - 
Αξιολόγθςθσ 

 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Επιςκόπθςθσ Δαπανϊν 

 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ 
Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ- 
Σχεδιαςμοφ 

 

   

Κφρια κακικοντα 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 

φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 
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• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 

παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Επιβλζπει τθ διαμόρφωςθ πλαιςίου αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ και του αποτελζςματοσ των 

προγραμμάτων και των δράςεων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, μζςω δεικτϊν και διαδικαςιϊν ςφμφωνα με τα 

διεκνι πρότυπα. 

• Μεριμνά για το ςχεδιαςμό και τθν ειςαγωγι νζων ςυςτθμάτων προχπολογιςμοφ και δθμοςιονομικισ 

διαχείριςθσ, όπωσ ο προχπολογιςμόσ προγραμμάτων. 

• Συντονίηει τθν υλοποίθςθ επιςκοπιςεων δαπανϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ 
και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ 
Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 
Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και 
Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ 
Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ 
και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



116 

νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι 

οι ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Ευχζρεια επεξεργαςίασ, εξειδίκευςθσ και ερμθνείασ διατάξεων τθσ 

νομοκεςίασ ςχετικά με το αντικείμενό τθσ Διεφκυνςθσ 

 Ευχζρεια παρακολοφκθςθσ οικονομικϊν αναλφςεων και διενζργειασ 

εκτιμιςεων και προβλζψεων μεγεκϊν 

 Τουλάχιςτον 10ετισ εμπειρία ςε επιχειρθςιακά αντικείμενα του Γ.Λ.Κ.  

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι κανόνων δθμόςιου λογιςτικοφ  

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Ρολφ ςυχνι υποχρζωςθ εργαςίασ πζραν του ωραρίου και ςε αργίεσ και 
εξαιρζςιμεσ 

 Ρολφ ςυχνι υποχρζωςθ τιρθςθσ πιεςτικϊν χρονικϊν προκεςμιϊν 

 Ρολφ ςυχνι ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ και εκπροςϊπθςθ ςε επαφζσ με 
διεκνείσ κι άλλουσ οργανιςμοφσ 

 Ρλικοσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επαφϊν και ςυμμετοχζσ ςε ομάδεσ 
εργαςίασ 

Εμπειρία 
 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26) όπωσ ιςχφει 
 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ 
και Τμιματοσ) επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  
 α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) 
ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ ςε εναλλαςςόμενα περιβάλλοντα, 
αποφαςιςτικότθτα και επιρροι 

 Κριτικι ςκζψθ και δυνατότθτα ανάπτυξθσ νζων διαδικαςιϊν ι 
προςαρμογισ ςε ςυχνζσ αλλαγζσ 

 Ικανότθτα διαχείριςθσ δυναμικοφ αντικειμζνου και ςυντονιςμοφ 
εκτεταμζνου εφρουσ εργαςιϊν  

 Δεξιότθτεσ ανάλθψθσ θγετικοφ ρόλου ςε ομάδεσ εργαςίασ και 
υποκίνθςθ των μελϊν τθσ  

 Δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, υπευκυνότθτα και 
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ορκι διαχείριςθ χρόνου  

 Δεξιότθτεσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων  

 Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ - ομαδικό πνεφμα 
  

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Επεξεργαςίασ Νομοκετικϊν 
Ρράξεων και Κανονιςτικϊν Διοικθτικϊν Ρράξεων 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ρανεπιςτθμίου 37, Τ.Κ. 10165, Ακινα  
 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ, 
Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν , υπθρεςίεσ νομοκετικοφ 
ζργου Υπουργείων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ - 
Επεξεργαςίασ Νομοκετικϊν 
Ρράξεων  
 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ - 
Επεξεργαςίασ Νομοκετικϊν 
Ρράξεων  

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ 
Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ - 
Επεξεργαςίασ Κανονιςτικϊν 
Διοικθτικϊν Ρράξεων 

 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 

φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 

παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Επιβλζπει τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ του ΓΛΚ που ςυνοδεφει τα νομοςχζδια και τροπολογίεσ ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 75 του Συντάγματοσ. 

 Συντονίηει τισ ενζργειεσ επεξεργαςίασ κανονιςτικϊν πράξεων και ειςθγείται ςχετικά με τθν υπογραφι τουσ 

από τθν πολιτικι θγεςία. 

 Μεριμνά για τθν επικοινωνία και ανταλλαγι απόψεων με άλλεσ διευκφνςεισ για τθν προκαλοφμενθ 

δθμοςιονομικι επίδραςθ των νομοςχεδίων και κανονιςτικϊν πράξεων. 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ 
και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ 
Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 
Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και 
Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ 
Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ 
και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 
νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι 
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οι ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Ευχζρεια επεξεργαςίασ, εξειδίκευςθσ και ερμθνείασ διατάξεων τθσ 

νομοκεςίασ ςχετικά με το αντικείμενό τθσ Διεφκυνςθσ 

 Ευχζρεια παρακολοφκθςθσ οικονομικϊν αναλφςεων και διενζργειασ 

εκτιμιςεων και προβλζψεων μεγεκϊν 

 Τουλάχιςτον 10ετισ εμπειρία ςε επιχειρθςιακά αντικείμενα του Γ.Λ.Κ.  

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι κανόνων δθμόςιου λογιςτικοφ  

 Εμπειρία ςτθ νομοτεχνικι επεξεργαςία διατάξεων 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Ρολφ ςυχνι υποχρζωςθ εργαςίασ πζραν του ωραρίου και ςε αργίεσ και 
εξαιρζςιμεσ 

 Ρολφ ςυχνι υποχρζωςθ τιρθςθσ πιεςτικϊν χρονικϊν προκεςμιϊν 

 Ρλικοσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επαφϊν  

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) να είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία 
(3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
 δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ ςε εναλλαςςόμενα περιβάλλοντα, 
αποφαςιςτικότθτα και επιρροι 

 Κριτικι ςκζψθ και δυνατότθτα ανάπτυξθσ νζων διαδικαςιϊν ι 
προςαρμογισ ςε ςυχνζσ αλλαγζσ 

 Ικανότθτα διαχείριςθσ δυναμικοφ αντικειμζνου και ςυντονιςμοφ 
εκτεταμζνου εφρουσ εργαςιϊν  

 Δεξιότθτεσ ανάλθψθσ θγετικοφ ρόλου ςε ομάδεσ εργαςίασ και 
υποκίνθςθ των μελϊν τθσ  

 Δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, υπευκυνότθτα και 
ορκι διαχείριςθ χρόνου  

 Δεξιότθτεσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων  

 Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ - ομαδικό πνεφμα 

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Λογιςτικισ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Αμερικισ 6, Τ.Κ. 10671, Ακινα 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Aϋ – 
Λογαριαςμϊν 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ Υπουργείων και 
φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Απολογιςμοφ – Ιςολογιςμοφ 
Κεντρικισ Διοίκθςθσ  

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου 
και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ- 
Υπολόγου Συμψθφιςμϊν 

 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ- 
Χρθματικϊν Δοςολθψιϊν με τθν Ε.Ε.  

 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Εϋ- 
Λογιςτικοφ Σχεδίου Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

 

   

Κφρια κακικοντα 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  
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• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 

φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 

παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Επιβλζπει τθν εκτζλεςθ και παρακολοφκθςθ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 

• Ραρακολουκεί τθ διαχείριςθ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ και τθν κατάρτιςθ χρθματοοικονομικϊν αναφορϊν για 

τθν Κεντρικι Διοίκθςθ. 

• Ραρακολουκεί τθ διεξαγωγι όλων των χρθματικϊν δοςολθψιϊν του ελλθνικοφ κράτουσ με τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. 

• Επιτθρεί τθ διαχείριςθ του ενιαίου λογιςτικοφ ςχεδίου και κακορίηει ενιαία λογιςτικά πρότυπα για τθ Γενικι 

Κυβζρνθςθ. 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ 
και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ 
Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 
Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και 
Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ 
Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ 
και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και 
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Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 
νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι 

οι ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

  Γνϊςθ των δθμοςιολογιςτικϊν διατάξεων 

 Άριςτθ γνϊςθ κατάρτιςθσ και υλοποίθςθσ του Κρατικοφ 
Ρροχπολογιςμοφ. 

 Γνϊςθ του ειδικοφ νομικοφ πλαιςίου που διζπει τισ χρθματικζσ 
δοςολθψίεσ με τθν Ε.Ε. 

 Εμπειρία τθσ Λογιςτικισ του δθμοςίου και των 
λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων/εργαλείων που 
χρθςιμοποιεί θ Διεφκυνςθ (πχ SAP) 

 Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ 
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του ωραρίου 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα και ςυναντιςεισ με τα τεχνικά 
κλιμάκια 

 Τιρθςθ αυςτθρϊν χρονοδιαγραμμάτων που απορρζουν από τισ 
διεκνείσ υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ   

 Εκπροςϊπθςθ τθσ Διεφκυνςθσ 
 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016) 
 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) 
ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν. 
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Δεξιότθτεσ  Ικανότθτα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ. 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ. 

 Διαπραγματευτικι  

 Συνεργαςία  

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Εγγυιςεων και 
Κίνθςθσ Κεφαλαίων 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ρανεπιςτθμίου 25, Τ.Κ. 105 64, Ακινα 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ριςτωτικά Ιδρφματα 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Aϋ – 
Ραροχισ Εγγυιςεων 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ζνωςθ Ελλθνικϊν Τραπεηϊν 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Καταπτϊςεων Εγγυιςεων Φορζων 
του Δθμοςίου και Φυςικϊν 
Ρροςϊπων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου 
και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

Τράπεηα τθσ Ελλάδασ 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ- 
Καταπτϊςεων Εγγυιςεων Ιδιωτικϊν 
Επιχειριςεων και Συνεταιριςτικϊν 
Οργανϊςεων 

 

ΝΣΚ 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ- Ειδικϊν 
Θεμάτων και Δικαςτικϊν Υποκζςεων 

 

Α.Α.Δ.Ε. 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Εϋ- Κίνθςθσ 
Κεφαλαίων και Νομιςματικϊν 
Εκδόςεων 

 

Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ   
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Κφρια κακικοντα 

• Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

• Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

• Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 

φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

• Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 

παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

• Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

• Σχεδιάηει και παρακολουκεί το Ετιςιο Νομιςματικό Ρρόγραμμα τθσ χϊρασ. 

• Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ παροχισ εγγυιςεων και καταπτϊςεων του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου. 

• Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ περιουςίασ και των εκκρεμοτιτων του τ. ΟΑΕ. 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ 
και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ 
Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 
Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και 
Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ 
Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ 
και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
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• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 
νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι 

οι ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Γνϊςεισ management και διαχείριςθσ κινδφνων-κρίςεων 

 Γνϊςεισ Εκνικοφ και Ευρωπαϊκοφ κεςμικοφ πλαιςίου ςε αντικείμενα 
ςχετικά με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ 

 Ρολφ καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ 
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του ωραρίου 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα του Υπουργείου και λοιπϊν 
Υπουργείων ι άλλων φορζων 
 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016) 
 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) 
ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Ικανότθτα οργάνωςθσ/ςυντονιςμοφ 

 Ικανότθτα επίλυςθσ ςυγκροφςεων/προβλθμάτων 

 Συνεργατικό/ομαδικό πνεφμα  

 Αποτελεςματικι λειτουργία υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Αξιοπιςτία και εχεμφκεια 

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Κατάρτιςθσ και Συντονιςμοφ 
Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Κθφιςίασ 124 & Ιατρίδου 2 
Τ.Κ.11526, Ακινα 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ οικονομικϊν υπθρεςιϊν 
των Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Aϋ – 
Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Διαδικαςιϊν Ελζγχου και 
Ραρακολοφκθςθσ 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου 
και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ- 
Συντονιςμοφ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν Κεντρικισ Διοίκθςθσ 

 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ- 
Συντονιςμοφ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν ΟΤΑ και Νομικϊν 
Ρροςϊπων αυτϊν  

 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Εϋ- 
Συντονιςμοφ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν ΝΡΔΔ (εντόσ και εκτόσ 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ) πλθν ΟΤΑ, 
κακϊσ και ΝΡΙΔ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
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λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Καταρτίηει και ερμθνεφει κανόνεσ δθμοςίου λογιςτικοφ.  

 Ραρζχει οδθγίεσ ςτισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ των Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ και των νπδδ εκτόσ αυτισ 
για τθν ορκι εφαρμογι των δθμοςιονομικϊν κανόνων. 

 Ειςθγείται προδιαγραφζσ θλεκτρονικϊν και λοιπϊν εφαρμογϊν υλοποίθςισ κανόνων δθμοςίου 
λογιςτικοφ και παρακολουκεί τθν υλοποίθςι τουσ.  
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ 
και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ 
Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 
Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και 
Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ 
Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ 
και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
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κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 
νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι 

οι ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ των κανόνων του δθμόςιου λογιςτικοφ 

 Τετραετισ εμπειρία ςτθν εφαρμογι/επεξεργαςία κανόνων δθμόςιου 
λογιςτικοφ ι/και ςε οποιαδιποτε οργανικι μονάδα του ΓΛ Κράτουσ με 
αρμοδιότθτα εφαρμογισ ελεγκτικϊν κανόνων 

 Ρενταετισ εμπειρία ςε κζςθ ευκφνθσ  
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016) 
 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) 
ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Ικανότθτα οργάνωςθσ, κατανομισ και ςυντονιςμοφ τθσ δουλειάσ των 
Τμθμάτων  

 Οξυδζρκεια και ικανότθτα αξιολόγθςθσ προσ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων,  

 Αποτελεςματικότθτα ςτθν επίτευξθ των ςτόχων 

 Ακεραιότθτα, αντικειμενικότθτα, ςτακερότθτα και προςιλωςθ ςτουσ 
κανόνεσ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ 

 Ταχφτθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων 

 Ικανότθτα διαχείριςθσ απρόβλεπτων ι μεγάλου όγκου μεταβολϊν 

 Ικανότθτα προςαρμογισ ςε απαιτιςεισ νζων δεδομζνων 

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Ενιαίασ Αρχισ Ρλθρωμισ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Κάνιγγοσ 29, Τ.Κ. 106 82, Ακινα 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – 
Επεξεργαςίασ Στοιχείων Ρλθρωμισ 
και Συντονιςμοφ 

 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ οικονομικϊν υπθρεςιϊν 
όλων των Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Διαςταυρϊςεων και Ραροχισ 
Στοιχείων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Θθςαυροφυλακίου 
και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

ΑΑΔΕ   

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 
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 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθν ορκι διενζργεια πλθρωμισ των αμοιβϊν για το ςφνολο του προςωπικοφ του Δθμόςιου 
Τομζα, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ και διαςταφρωςθσ των δεδομζνων των Μθτρϊων Μιςκοδοτοφμενων 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου και ΟΡΣ TAXIS. 

 Διαχειρίηεται και αξιοποιεί ςτοιχεία μιςκοδοςίασ - πρόςκετων αμοιβϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ 
δθμοςιονομικισ και μιςκολογικισ πολιτικισ. 

 Ραρζχει οδθγίεσ και ςυντονίηει τουσ υπόχρεουσ φορείσ για τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ εκτζλεςθ των 
διαδικαςιϊν που άπτονται των πλθρωμϊν που πραγματοποιεί θ ΕΑΡ. 
  

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ 
και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ 
Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 
Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και 
Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ 
Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ 
και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 
νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
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Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι 

οι ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ  

 Γνϊςθ γενικϊν αρχϊν Διοικθτικοφ Δικαίου 

 Γνϊςθ μιςκολογικϊν διατάξεων και διατάξεων, υπαλλθλικοφ κϊδικα 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι κανόνων δθμόςιου λογιςτικοφ  
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του ωραρίου 

 Εκπροςϊπθςθ τθσ Διεφκυνςθσ 
 

Εμπειρία 
 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26) όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ 
και Τμιματοσ) επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  
 α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) 
ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ  

 Οργάνωςθ, ςυντονιςμόσ και πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ λειτουργίασ 
τθσ Διεφκυνςθσ 

 Ικανότθτα επίλυςθσ ςυγκροφςεων και προβλθμάτων 

 Ικανότθτα διαπραγμάτευςθσ 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ Μεκοδολογίασ 
και Επιβολισ Κυρϊςεων 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Κθφιςίασ 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526, Ακινα 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 
  

Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
Υπουργείων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ- 
Σχεδιαςμοφ Ελζγχων και Επιβολισ 
Κυρϊςεων 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
λοιπϊν φορζων Γενικισ κυβζρνθςθσ 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ-
Στρατθγικισ, Μεκοδολογίασ & 
Σφνταξθσ Ελεγκτικϊν Ρροτφπων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ   

Ρροϊςταμζνουσ Μονάδων Εςωτερικοφ 
Ελζγχου 

  

Λοιπά Ελεγκτικά Σϊματα   

Ειςαγγελικζσ Αρχζσ   

Ρροϊςταμζνουσ υπθρεςιϊν φορζων του 
δθμοςίου για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ 
Διεφκυνςθσ 

  

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
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παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει και ςυνεργάηεται ςυςτθματικά με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ/αρμόδιουσ φορείσ για τα 
επιχειρθςιακά αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Εκπονεί το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό των ελζγχων που διενεργοφν οι υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.). 

 Επιβλζπει το ςχεδιαςμό των μεκοδολογικϊν εργαλείων για τθ διενζργεια των ελζγχων που εμπίπτουν 
ςτθν αρμοδιότθτα τθσ ΓΔΔΕ και αποτιμά τθν αποτελεςματικότθτα τουσ. 

 Συμμετζχει ςτο ςχεδιαςμό και παρζχει κατευκφνςεισ και οδθγίεσ για τθ διενζργεια των ελζγχων, τθ 
δθμιουργία μεκοδολογιϊν, προτφπων και εργαλείων ελεγκτικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και κατάλλθλων 
πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων. 

 Συντονίηει όλεσ τισ ενζργειεσ για τθν επιβολι κυρϊςεων μετά τθν οριςτικοποίθςθ των εκκζςεων ελζγχου 
από τθν Επιτροπι Συντονιςμοφ Ελζγχων (ΕΣΕΛ). 

 Διατυπϊνει/διαμορφϊνει γνϊμθ αναφορικά με τθν ικανότθτα των φορζων να επιτφχουν ορκι 
δθμοςιονομικι διαχείριςθ των εκνικϊν πόρων μζςω τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των ελζγχων τθσ 
ΕΣΕΛ.   

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 
 
 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ 
και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ 
Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 
Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και 
Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ 
Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ 
και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
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Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 
νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι 

οι ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 γνϊςθ του νομικοφ πλαιςίου των ελζγχων 

 γνϊςθ του νομικοφ πλαιςίου των δθμοςιονομικϊν κυρϊςεων 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ 

 Εμπειρία ςε κζματα ελεγκτικισ διαδικαςίασ 
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του ωραρίου 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα εκ τθσ κζςεωσ 
 

Εμπειρία 
 
 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26) όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 
 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ 
και Τμιματοσ) επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  
 α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) 
ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Ικανότθτα ςφνκεςθσ – μελζτθσ και αξιολόγθςθσ ςτοιχείων ελζγχου 

 Ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων  

 Ικανότθτα ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και παρακολοφκθςθσ ςφνκετων 
ζργων  

 Ρνεφμα ςυνεργαςίασ και ομαδικισ εργαςίασ 

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 

 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



137 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ και 
Συντονιςμοφ Ελζγχων 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Κθφιςίασ 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526, Ακινα 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
Υπουργείων 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ- 
Ρρογραμματιςμοφ Τακτικϊν Ελζγχων 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
λοιπϊν φορζων Γενικισ κυβζρνθςθσ 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Ρρογραμματιςμοφ Τακτικϊν Ελζγχων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ 
Ρρογραμματιςμοφ Εκτάκτων Ελζγχων  

 

Ρροϊςταμζνουσ Μονάδων Εςωτερικοφ 
Ελζγχου 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ- 
Ρρογραμματιςμοφ Ειδικϊν Ελζγχων  

 

Λοιπά Ελεγκτικά Σϊματα Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Εϋ 
Αξιολόγθςθσ του Ελεγκτικοφ Ζργου 

 

Ειςαγγελικζσ Αρχζσ   

Ρροϊςταμζνουσ υπθρεςιϊν φορζων του 
δθμοςίου για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ 
Διεφκυνςθσ 

  

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 
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 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ρρογραμματίηει τθ διεξαγωγι των τακτικϊν και ζκτακτων καταςταλτικϊν διαχειριςτικϊν/οικονομικϊν 
ελζγχων ςτουσ φορείσ αρμοδιότθτασ τθσ ΓΔΔΕ για τθν επαλικευςθ τθσ διαχείριςθσ του προχπολογιςμοφ 
τουσ, τθσ επάρκειασ τθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν και τον εντοπιςμό 
τυχόν φαινομζνων κακοδιοίκθςθσ, κακοδιαχείριςθσ, κατάχρθςθσ, ςπατάλθσ, απάτθσ ι διαφκοράσ. 

 Ρρογραμματίηει τθ διεξαγωγι ζκτακτων ελζγχων κατόπιν ςχετικϊν εντολϊν ι φςτερα από καταγγελίεσ ι 
αναφορζσ, ςε φορείσ αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ κακϊσ και ειδικϊν ζκτακτων ελζγχων ςτισ κοινωφελείσ 
περιουςίεσ/εκνικά κλθροδοτιματα και ςχολάηουςεσ κλθρονομίεσ . 

 Αξιολογεί και αποτιμά το ελεγκτικό ζργο των Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ.  

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν κατθγορία 

Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, 

αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ και 
Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ, 
Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικϊν − 
Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ 
Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ Χρθματοοικονομικισ 
και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ και 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, Διοίκθςθσ 
Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ 
και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, 
Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
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θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 
νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι οι 

ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Γνϊςθ δθμοςίων ςυμβάςεων & λογιςτικισ 

 Γνϊςθ δθμόςιου λογιςτικοφ 

 Γνϊςθ ελζγχου ςυςτθμάτων 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ 

 Εμπειρία ςε κζματα ελεγκτικισ διαδικαςίασ 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του ωραρίου 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα εκ τθσ κζςεωσ 
Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016) 
 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν 
το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Ικανότθτα οργάνωςθσ & ςυντονιςμοφ 

 Ικανότθτα επίλυςθσ ηθτθμάτων που ανακφπτουν κατά τθ διενζργεια 
ελζγχων 

 Αναλυτικι ςκζψθ και ικανότθτα παροχισ οδθγιϊν / κατευκφνςεων ςε 
ομάδεσ 

 Ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων  

 Ρνεφμα ςυνεργαςίασ και ομαδικισ εργαςίασ 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ Α’ 

  

EΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ Αϋ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των Φορζων που εποπτεφουν  

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – 
Ελζγχων 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ των Φορζων Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ τθσ αρμοδιότθτάσ του 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - 
Εποπτείασ 

 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 
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 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
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αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ Β’ 

  

ΖΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ Βϋ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των Φορζων που εποπτεφουν  

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – 
Ελζγχων 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ των Φορζων Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ τθσ αρμοδιότθτάσ του 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - 
Εποπτείασ 

 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ). 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4
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 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ Γ’ 

  

ΖΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ Γϋ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των Φορζων που εποπτεφουν  

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – 
Ελζγχων 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ των Φορζων Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ τθσ αρμοδιότθτάσ του 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - 
Εποπτείασ 

 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν. 

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ). 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4
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 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ Δ’ 

  

ΖΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ Δϋ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των Φορζων που εποπτεφουν  

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – 
Ελζγχων 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ των Φορζων Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ τθσ αρμοδιότθτάσ του 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - 
Εποπτείασ 

 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ). 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4
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 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ Ε’ 

  

ΖΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ Εϋ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των Φορζων που εποπτεφουν  

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – 
Ελζγχων 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ των Φορζων Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ τθσ αρμοδιότθτάσ του 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - 
Εποπτείασ 

 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ). 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4
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 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ Σ’ 

  

ΖΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ΣΤϋ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των Φορζων που εποπτεφουν  

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – 
Ελζγχων 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ των Φορζων Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ τθσ αρμοδιότθτάσ του 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - 
Εποπτείασ 

 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ). 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 
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 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ Η’ 

  

ΖΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ Ηϋ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των Φορζων που εποπτεφουν  

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – 
Ελζγχων 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ των Φορζων Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ τθσ αρμοδιότθτάσ του 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - 
Εποπτείασ 

 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ). 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 
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 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ Θ’ 

  

ΖΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ Θϋ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των Φορζων που εποπτεφουν  

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – 
Ελζγχων 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ των Φορζων Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ τθσ αρμοδιότθτάσ του 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ 
Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - 
Εποπτείασ 

 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 
και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν 
υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ 
τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
και θ επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 3 
του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 
(Αϋ181) ). 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του 

Ρίνακα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά 

ςτθν κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία 

Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
προγραμμάτων και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου 
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του 
άρκρου 29 του ν. 4369/2016 (Α’ 
33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ 
διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα 
χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον 
για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 
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 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ 
εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΘ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΘΝΩΝ 

  

EΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτθ Νομαρχία Ακθνϊν 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των εποπτευόμενων φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ  

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 
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 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 
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Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΘ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτθ Νομαρχία Ρειραιά 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των εποπτευόμενων φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



168 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 
Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 
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 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΝ 
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτον Νομό Αρκαδίασ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των εποπτευόμενων φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν. 

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 
Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 
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 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΝ 
ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτον Νομό Αχαΐασ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των εποπτευόμενων φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 
Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 
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 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΝ 
ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτον Νομό Θρακλείου 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν των εποπτευόμενων 
φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ 
τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
και θ επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και 
παρ. 3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 
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 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΝ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτον Νομό Θεςςαλονίκθσ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των εποπτευόμενων φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ  

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 
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 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΝ 
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτον Νομό Ιωαννίνων 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν των εποπτευόμενων 
φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ 
τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
και θ επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και 
παρ. 3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 
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 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΝ 
ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτον Νομό Κζρκυρασ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των εποπτευόμενων φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 
Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 
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 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΝ 
ΝΟΜΟ ΚΟΗΑΝΘ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτον Νομό Κοηάνθσ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των εποπτευόμενων φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 
Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 
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 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΝ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτον Νομό Κυκλάδων 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των εποπτευόμενων φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 
Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

 
 α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 
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 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΝ 
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΑ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτον Νομό Λάριςασ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των εποπτευόμενων φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 
Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 
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 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΝ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτον Νομό Λζςβου 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των εποπτευόμενων φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 
Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 
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 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΝ 
ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΘ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτον Νομό οδόπθσ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των εποπτευόμενων φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ 
Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 
και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 
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 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν 
υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ 
τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
και θ επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 3 
του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 
(Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του 

Ρίνακα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά 

ςτθν κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία 

Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
προγραμμάτων και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου 
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του 
άρκρου 29 του ν. 4369/2016 (Α’ 
33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ 
διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα 
χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον 
για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 
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 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ 
εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΘΜΟΙΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΟΝ 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ ΔΥΕΕ ςτον Νομό Φκιϊτιδασ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
των εποπτευόμενων φορζων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικϊν 
Ελζγχων 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
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 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ελζγχει τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ και ζκδοςθσ εντολϊν πλθρωμισ των δαπανϊν. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ πιςτϊςεων. 

 Διαςφαλίηει τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Ρροχπολογιςμοφ των ελεγχόμενων φορζων 
ςφμφωνα με το ΜΡΔΣ. 

 Ραρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ 
βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

 Επιβλζπει τθ διενζργεια ελζγχων ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί, θ τιρθςθ 
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ ορκι διαχείριςθ των πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και θ 
επάρκεια λειτουργίασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου αυτϊν.  

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 1 του άρκρου 95 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Δθμοςίου λογιςτικοφ 

 Θεςμικοφ πλαιςίου των προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα  

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 
και ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ελεγκτικι εμπειρία, κακϊσ και εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων του δθμοςίου λογιςτικοφ 
Γνϊςθ χειριςμοφ προγράμματοσ SAP και Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΟΡΣΔΡ) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

 Λιψθ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 
Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



205 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ 

 Διακζτει ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθν υπζρβαςθ εμποδίων 

 Διακζτει ικανότθτα ιεράρχθςθσ/ επίλυςθσ προβλθμάτων 
 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ 
Ελζγχων 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ρανεπιςτθμίου 57, Τ.Κ. 10564, Ακινα 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ, ιδίωσ υπθρεςίεσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνζδριο 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Α’ 
Στρατθγικισ και Υπολογιςμοφ 
Σφαλμάτων  

 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ειδικζσ Υπθρεςίεσ 
Διαχείριςθσ/Ριςτοποίθςθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ 
Μεκοδολογιϊν και Εγχειριδίων 

 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Ελζγχων 
Συγχρθματοδοτοφμενων 
Ρρογραμμάτων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ 
Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχων 

 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ 
Ραρακολοφκθςθσ Ελζγχων 

 

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 
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 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συνεργάηεται και επικοινωνεί με τισ υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για κζματα τθσ Διεφκυνςθσ.  

 Συντονίηει και παρζχει κατευκφνςεισ για τα κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Εκπονεί τθ ςτρατθγικι του ελεγκτικοφ ζργου κακϊσ και τα μεκοδολογικά εργαλεία για τθ διενζργεια των 
ελζγχων. 

 Ραρζχει οδθγίεσ ςτισ ελεγκτικζσ διευκφνςεισ τθσ ΕΔΕΛ. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ ειςθγιςεισ προσ τθν  ΕΔΕΛ. 

 Μζριμνα για τθν εφαρμογι του πλαιςίου Δθμοςιονομικϊν Διορκϊςεων. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
Άρκρο 94, παράγραφοσ 6 του 
π.δ. 142/2017 (Αϋ181) ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 89, 
παράγραφοσ 3 του ίδιου π.δ. 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

 

Συγκεκριμζνα, για την κατηγορία Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω 

προχποθζςεισ είναι οι ακόλουθεσ: 

α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ: 
• Νομικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ε.Α.Ρ. (Α.Ε.Ι.) ι Ρ.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ 
• Οικονομικϊν, Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, Δθμοςίων Οικονομικϊν, Ρεριφερειακισ 
και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, Στατιςτικισ, Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ 
Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικισ και 
Αναλογιςτικϊν − Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν, Χρθματοοικονομικισ και 
Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, Λογιςτικισ 
Χρθματοοικονομικισ και Ροςοτικισ Ανάλυςθσ 
• Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ, Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, Οργάνωςθσ 
και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, 
Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Διεκνϊν και 
Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν, Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
• Μακθματικϊν ι Φυςικισ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (ΡΣΕ) ΑΕΙ τθσ 
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θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ,  
ι πτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 
κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν 
νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι 
Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. 
 
Για την κατηγορία Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ, οι ανωτζρω προχποθζςεισ είναι 

οι ακόλουθεσ: 

Ρτυχίο ι δίπλωμα οποιουδιποτε Τμιματοσ ΑΤΕΙ των Σχολϊν Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ τθσ θμεδαπισ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ πτυχίο ι 
δίπλωμα ιςότιμων τίτλων ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,  
ι Ρτυχίο ι δίπλωμα Τμθμάτων ΑΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε 

κατεφκυνςθσ και ςχολισ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ.  

 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

  πολφ καλι γνϊςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 

 καλι γνϊςθ Ελεγκτικϊν Ρροτφπων 

 καλι γνϊςθ κατάρτιςθσ και εκτζλεςθσ Ρ/Υ Δθμοςίων Επενδφςεων 

 άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ ι γαλλικισ γλϊςςασ 
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Συμμετοχι ςε ςυναντιςεισ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνζδριο (Ετιςια Συνάντθςθ Συντονιςμοφ, Ζλεγχοι 
Κοινοτικϊν Οργάνων) 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα εκ τθσ κζςεωσ (Επιτροπι 
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου-ΕΔΕΛ) 

 Συμμετοχι ςτισ Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ Συγχρθματοδοτοφμενων 
Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ (ςυμμετοχι ςε τεχνικζσ ςυναντιςεισ τθσ ΕΕ, 
ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ των Ομολόγων των Αρχϊν Ελζγχου, ςε ςυςκζψεισ 
κοινοτικοφ επιπζδου) 

 Διοργάνωςθ ςυναντιςεων με τισ Αρχζσ Ελζγχου 
διακρατικϊν/διαςυνοριακϊν προγραμμάτων υπό τθν ευκφνθ τθσ Ελλθνικισ 
Αρχισ Ελζγχου  

 Συμμετοχι ςε ςυςκζψεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ Συντονιςμοφ του Υπ. Οικ.& 
Ανάπτυξθσ 

Εμπειρία 
 
 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26) όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ 
και Τμιματοσ) επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  
 α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) 
ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
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βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  ικανότθτα διαχείριςθσ ςφνκετων αντικειμζνων και λιψθσ άμεςων 
αποφάςεων 

 ικανότθτα οργάνωςθσ και ιεράρχθςθσ προτεραιοτιτων, διορατικότθτα 

 Διαπραγματευτικι ικανότθτα/διπλωματία κατά τθ ςυνεργαςία με 
εκπροςϊπουσ των κοινοτικϊν οργάνων 

 Λιψθ πρωτοβουλιϊν κατά το χειριςμό των κεμάτων και κατά τθ 
ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ  Α’ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

  

ΖΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Aϋ Ελζγχου Διαχείριςθσ 
Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ρανεπιςτθμίου 57, Τ.Κ. 10564, Ακινα 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
Υπουργείων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ 
Ρρογραμματιςμοφ & Ελζγχων  

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
λοιπϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ 
Ρρογραμματιςμοφ & Ελζγχων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Ελζγχων 
Συγχρθματοδοτοφμενων 
Ρρογραμμάτων 

Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ (υπθρεςίεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κλπ) και ειδικά 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνζδριο 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ 
Ρρογραμματιςμοφ & Ελζγχων 

 

Ρροϊςταμζνουσ υπθρεςιϊν φορζων του 
Δθμοςίου για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ 
Διεφκυνςθσ 

  

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
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φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Καταρτίηει το πρόγραμμα ελζγχων τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τθν προετοιμαςία και τθ διενζργεια των ελζγχων. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ εκκζςεισ προςωρινϊν αποτελεςμάτων ελζγχου και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 
διαβίβαςι τουσ ςτουσ ελεγχόμενουσ φορείσ. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τθν ειςιγθςθ προσ τθν ΕΔΕΛ, επί του περιεχομζνου των εκκζςεων  προςωρινϊν 
αποτελεςμάτων ελζγχου και επί των τυχόν υποβαλλομζνων αντιρριςεων ι και παρατθριςεων των 
εμπλεκόμενων φορζων ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ των ελεγχκζντων ςυςτθμάτων-ζργων. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ εκκζςεισ οριςτικϊν αποτελεςμάτων ελζγχου και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 
διαβίβαςι τουσ αρμοδίωσ. 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 6 του άρκρου 94 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ). 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ 

 πολφ καλι γνϊςθ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ 

 πολφ καλι γνϊςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 

 πολφ καλι γνϊςθ νομοκεςίασ δθμοςίων ζργων/υπθρεςιϊν /προμθκειϊν 

 πολφ καλι γνϊςθ νομοκεςίασ κρατικϊν ενιςχφςεων  

 γνϊςθ δθμόςιου λογιςτικοφ / οικονομικϊν κεμάτων 

 ελεγκτικι εμπειρία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Ραρακολοφκθςθ /Συμμετοχι ςτουσ ελζγχουσ  που διενεργοφνται από τθν ΕΕ 
και το ΕΕΣ  

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα (πχ ΕΔΕΛ κλπ) 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ  

 Συμμετοχι ςε ςυςκζψεισ με Εκνικζσ Αρχζσ, ςυμμετοχι ςε τεχνικζσ 
ςυναντιςεισ με τθν ΕΕ για τον ςυντονιςμό του ελεγκτικοφ ζργου και για 
ειδικά κζματα ελζγχων, ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ με το ΕΕΣ  κλπ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με το με τθν 
παρ. 1 του άρκρου 29 του ν. 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
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4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Ικανότθτα οργάνωςθσ και ςυντονιςμοφ ειδικά κατά τθ ςυγκρότθςθ των 
ελεγκτικϊν ομάδων 

 Ικανότθτα επίλυςθσ ςυγκροφςεων  

 Ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων, ειδικά κατά τθ ςφνταξθ των εκκζςεων των 
αποτελεςμάτων των  ελζγχων  

 Ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, δοκζντοσ ότι  τα 
χρονοδιαγράμματα διενζργειασ και παράδοςθσ εκκζςεων είναι ςυχνά 
αςφυκτικά.  

 Ικανότθτα ςτιριξθσ των κζςεων τθσ Δ/νςθσ επί των ποριςμάτων των 
ελζγχων που διενεργοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνζδριο 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ  Β’ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Βϋ Ελζγχου Διαχείριςθσ 
Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ρανεπιςτθμίου 57, Τ.Κ. 10564, Ακινα 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
Υπουργείων 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ 
Ρρογραμματιςμοφ & Ελζγχων  

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
λοιπϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ 
Ρρογραμματιςμοφ & Ελζγχων 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Ελζγχων 
Συγχρθματοδοτοφμενων 
Ρρογραμμάτων 

Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ (υπθρεςίεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κλπ) και ειδικά 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνζδριο 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ 
Ρρογραμματιςμοφ & Ελζγχων 

 

Ρροϊςταμζνουσ υπθρεςιϊν φορζων του 
Δθμοςίου για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ 
Διεφκυνςθσ 

  

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
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φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Καταρτίηει το πρόγραμμα ελζγχων τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τθν προετοιμαςία και τθ διενζργεια των ελζγχων. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ εκκζςεισ προςωρινϊν αποτελεςμάτων ελζγχου και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 
διαβίβαςι τουσ ςτουσ ελεγχόμενουσ φορείσ. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τθν ειςιγθςθ προσ τθν ΕΔΕΛ, επί του περιεχομζνου των εκκζςεων  προςωρινϊν 
αποτελεςμάτων ελζγχου και επί των τυχόν υποβαλλομζνων αντιρριςεων ι και παρατθριςεων των 
εμπλεκόμενων φορζων ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ των ελεγχκζντων ςυςτθμάτων-ζργων. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ εκκζςεισ οριςτικϊν αποτελεςμάτων ελζγχου και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 
διαβίβαςι τουσ αρμοδίωσ. 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 6 του άρκρου 94 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ). 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα.  

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ 

 πολφ καλι γνϊςθ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ 

 πολφ καλι γνϊςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 

 πολφ καλι γνϊςθ νομοκεςίασ δθμοςίων ζργων/υπθρεςιϊν /προμθκειϊν 

 πολφ καλι γνϊςθ νομοκεςίασ κρατικϊν ενιςχφςεων  

 γνϊςθ δθμόςιου λογιςτικοφ / οικονομικϊν κεμάτων 

 ελεγκτικι εμπειρία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Ραρακολοφκθςθ /Συμμετοχι ςτουσ ελζγχουσ  που διενεργοφνται από τθν ΕΕ 
και το ΕΕΣ  

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα (πχ ΕΔΕΛ κλπ) 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ  

 Συμμετοχι ςε ςυςκζψεισ με Εκνικζσ Αρχζσ, ςυμμετοχι ςε τεχνικζσ 
ςυναντιςεισ με τθν ΕΕ για τον ςυντονιςμό του ελεγκτικοφ ζργου και για 
ειδικά κζματα ελζγχων, ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ με το ΕΕΣ  κλπ 

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
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4369/2016 (Α’ 33) ) 
 

ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Ικανότθτα οργάνωςθσ και ςυντονιςμοφ ειδικά κατά τθ ςυγκρότθςθ των 
ελεγκτικϊν ομάδων 

 Ικανότθτα επίλυςθσ ςυγκροφςεων  

 Ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων, ειδικά κατά τθ ςφνταξθ των εκκζςεων των 
αποτελεςμάτων των  ελζγχων  

 Ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, δοκζντοσ ότι  τα 
χρονοδιαγράμματα διενζργειασ και παράδοςθσ εκκζςεων είναι ςυχνά 
αςφυκτικά.  

 Ικανότθτα ςτιριξθσ των κζςεων τθσ Δ/νςθσ επί των ποριςμάτων των 
ελζγχων που διενεργοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνζδριο 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Γ’ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΔΑΠΑΝΩΝ Ε.Γ.Σ.Ε. ΚΑΙ Ε.Γ.Σ.Α.Α. 

  

ΕΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Γϋ Ριςτοποίθςθσ Δαπανϊν 
Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου Εγγυιςεων (ΕΓΤΕ) και 
Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
(ΕΓΤΑΑ) 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ρανεπιςτθμίου 57, Τ.Κ. 10564, Ακινα 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
Υπουργείων 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ: 
Μεκοδολογίασ, Στρατθγικισ, 
Ελζγχου και Γνωμοδότθςθσ ςτο 
πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ 
Ταμείου Εγγυιςεων (ΕΓΤΕ) 

Γενικό Γραμματζα 
Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
λοιπϊν φορζων Γενικισ κυβζρνθςθσ 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ: 
Μεκοδολογίασ, Στρατθγικισ, 
Ελζγχου και Γνωμοδότθςθσ ςτο 
πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ 
Ταμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
(ΕΓΤΑΑ) 

Ρροϊςτάμενο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Ελζγχων 
Συγχρθματοδοτοφμενων 
Ρρογραμμάτων 

Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ (υπθρεςίεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κλπ) και ειδικά 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνζδριο 

  

Ρροϊςταμζνουσ υπθρεςιϊν φορζων του 
Δθμοςίου για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ 
Διεφκυνςθσ 
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Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει και παρζχει κατευκφνςεισ για όλα τα κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Εκπονεί τθ ςτρατθγικι του ελεγκτικοφ ζργου και καταρτίηει το πρόγραμμα ελζγχων τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τθν προετοιμαςία και τθ διενζργεια των ελζγχων. 

 Συμμετζχει ςτθ ςφνταξθ, διεξάγει τον τελικό ζλεγχο και εγκρίνει τα εγχειρίδια ελζγχου. 

 Μζριμνα για τθν εφαρμογι του πλαιςίου Δθμοςιονομικϊν Διορκϊςεων. 

 Ραρακολουκεί και αξιολογεί τθ ςυμμόρφωςθ επί των ςυςτάςεων που απευκφνονται ςτουσ ελεγχόμενουσ 
φορείσ. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ εκκζςεισ προςωρινϊν αποτελεςμάτων ελζγχου και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 
διαβίβαςι τουσ ςτουσ ελεγχόμενουσ φορείσ. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τθν ειςιγθςθ προσ τθν ΕΔΕΛ, επί του περιεχομζνου των εκκζςεων  προςωρινϊν 
αποτελεςμάτων ελζγχου και επί των τυχόν υποβαλλομζνων αντιρριςεων ι και παρατθριςεων των 
εμπλεκόμενων φορζων ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ των ελεγχκζντων ςυςτθμάτων-ζργων. 

 Ελζγχει και εγκρίνει τισ εκκζςεισ οριςτικϊν αποτελεςμάτων ελζγχου και μεριμνά για τθν ζγκαιρθ 
διαβίβαςι τουσ αρμοδίωσ. 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
 
(παρ. 6 του άρκρου 94 και παρ. 
3 του άρκρου 89 του π.δ. 
142/2017 (Αϋ181) ). 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 

προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 

τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν 

κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

  γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ 

 πολφ καλι γνϊςθ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ 

 πολφ καλι γνϊςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 

 πολφ καλι γνϊςθ νομοκεςίασ δθμοςίων ζργων/υπθρεςιϊν /προμθκειϊν 

 πολφ καλι γνϊςθ νομοκεςίασ κρατικϊν ενιςχφςεων  

 γνϊςθ δθμόςιου λογιςτικοφ / οικονομικϊν κεμάτων  

 πολφ καλι γνϊςθ τθσ κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ (ΚΑΡ) και Αγροτικισ 
Οικονομίασ  

 καλι γνϊςθ Διεκνϊν Ελεγκτικϊν Ρροτφπων 

 ελεγκτικι εμπειρία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα 
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Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Ραρακολοφκθςθ /Συμμετοχι ςτουσ ελζγχουσ  που διενεργοφνται από τθν ΕΕ 
και το ΕΕΣ  

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα (πχ ΕΔΕΛ κλπ) 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ  

 Συμμετοχι ςε ςυςκζψεισ με Εκνικζσ Αρχζσ, ςυμμετοχι ςε τεχνικζσ 
ςυναντιςεισ με τθν ΕΕ για τον ςυντονιςμό του ελεγκτικοφ ζργου και για 
ειδικά κζματα ελζγχων, ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ με το ΕΕΣ  κλπ  

Εμπειρία 
 
(παρ. 2 του άρκρου 84 του 
ν.3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016 (Α’ 33) ) 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ 
ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για 
τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Ικανότθτα οργάνωςθσ και ςυντονιςμοφ ειδικά αναφορικά κατά τθ 
ςυγκρότθςθ των ελεγκτικϊν ομάδων  

 Ικανότθτα επίλυςθσ ςυγκροφςεων  

 Ικανότθτα διαχείριςθσ και λιψθσ άμεςων αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ  

 Ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ, δοκζντοσ ότι τα 
χρονοδιαγράμματα διενζργειασ και παράδοςθσ εκκζςεων είναι ςυχνά 
αςφυκτικά.  

 Ικανότθτα ςτιριξθσ των κζςεων τθσ Δ/νςθσ επί των ποριςμάτων των 
ελζγχων που διενεργοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνζδριο 

 Ικανότθτα οργάνωςθσ και ιεράρχθςθσ προτεραιοτιτων, διορατικότθτα 

 Διαπραγματευτικι ικανότθτα κατά τθ ςυνεργαςία με εκπροςϊπουσ των 
κοινοτικϊν οργάνων 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Γενικι 
Γραμματεία Δθμόςιασ Περιουςίασ 

Κολωνοφ 2 
Τ.Κ. 104 37 
Ακινα 

Αποςτολι τθσ κζςθσ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 
 

Αναφζρεται ςε:  Γενικό Γραμματζα Δθμόςιασ Ρεριουςίασ  

 Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ 
Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν 
 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ - Δθμόςιων και 
Ανταλλάξιμων Κτθμάτων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ - Αιγιαλοφ και Ραραλίασ  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ - Απαλλοτριϊςεων  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ- Συντονιςμοφ και 
παρακολοφκθςθσ οικονομικϊν ςτοιχειϊν 

 Υπεφκυνοσ Γραφείου Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ 
 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν 
Ρεριουςιϊν 

 Ρροϊςταμζνουσ όλων των Κτθματικϊν Υπθρεςιϊν  

 Άλλα Υπουργεία 

 ΕΤΑΔ ΑΕ 

 ΤΑΙΡΕΔ ΑΕ 

 Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ,  

 Γενικι Γραμματεία Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, 
Διμοι. 
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Κφρια κακικοντα 
 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 
και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Επιμελείται τθ ςφνταξθ του ετιςιου επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ και ςυνδράμει τισ 
υπθρεςίεσ τθσ για τθν επίτευξθ των οικονομικϊν, ελεγκτικϊν και λοιπϊν ςτόχων τουσ. 

 Ρρογραμματίηει τισ δράςεισ και εξετάηει τθν ορκότθτα των ενεργειϊν των Κτθματικϊν Υπθρεςιϊν για 
αντικείμενα αρμοδιότθτάσ του, με ςκοπό τθν ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί 
δθμοςίων ακινιτων κακϊσ και το ςυντονιςμό του ζργου τουσ. 

  Ραρακολουκεί τθν πορεία βεβαιωκζντων και ειςπραχκζντων εςόδων των Κτθματικϊν Υπθρεςιϊν, 
τθν αξιολογεί και υποβάλλει προτάςεισ, με ςκοπό τθν αφξθςθ των εςόδων τουσ. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 
 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται. 
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 
 

Συπικά  Προςόντα 
αρ.94 παρ.7  π.δ. 142/2017  
 

Στθ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ προΐςτανται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων. 
 

Γνϊςεισ  
Επικυμθτά προςόντα  

 Άριςτθ γνϊςθ όλων των αντικειμζνων τθσ δθμόςιασ 
περιουςίασ, που αφορά ςε δθμοςία και ανταλλάξιμα 
κτιματα, κοινόχρθςτεσ εκτάςεισ αιγιαλοφ-παραλίασ, 
και απαλλοτριϊςεισ για δθμόςια ωφζλεια.  

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ ειδικισ νομοκεςίασ και τθσ 
νομολογίασ, κακϊσ επίςθσ και των διαδικαςιϊν 
διοίκθςθσ διαχείριςθσ και προςταςίασ τθσ δθμόςιασ 
περιουςίασ.  

 Ρολφ καλζσ τεχνικζσ γνϊςεισ για το νομοτεχνικό 
ζλεγχο όλων των υποκζςεων τθσ δθμόςιασ 
περιουςίασ (ζλεγχοσ όρων και προχποκζςεων 
ςφμφωνα με τα τεχνικά ςτοιχεία κάκε υπόκεςθσ ςε 
ςυνδυαςμό με τθ νομοκεςία)  

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ  
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα εκ τθσ κζςεωσ 
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 Συμμετοχι ςε ςυςκζψεισ με εκπροςϊπουσ άλλων 
δθμόςιων υπθρεςιϊν για τθν επίλυςθ ειδικϊν και 
γενικϊν ηθτθμάτων ςυναρμοδιότθτασ υπθρεςιϊν 
 

Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4369/2016) 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα 
χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 

Δεξιότθτεσ 

  Διακζτει ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ 
κρίςεων/ςυγκροφςεων  

 Λαμβάνει ζγκαιρα αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ  

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ και 
ελζγχου 

 Διακζτει αναλυτικι/ςυνδυαςτικι και ςυνκετικι 
ικανότθτα ςκζψθσ προσ αντιμετϊπιςθ πολφπλοκϊν 
και ιδιαίτερων ηθτθμάτων 
 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ελλείψει Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ, το περίγραμμα υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματζα. 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(υπογράφεται κατά την ανάληψη καθηκόντων, 
μετά την επιλογή Προϊςταμζνων Διευθφνςεων 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4369/2016 ) 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμόςιασ Περιουςίασ1 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΤΙΩΝ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ: 1.2 

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΘΜΟΙΩΝ 
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Γενικι 
Γραμματεία Δθμόςιασ Περιουςίασ 

Κολωνοφ 2 
Τ.Κ. 104 37 
Ακινα 

Αποςτολι τθσ κζςθσ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται και ειδικότερα 
με τθν   καταγραφι,  εκκακάριςθ και  ςυνεχισ εποπτεία του διαχειριςτικοφ ζργου των οργάνων 
διοίκθςθσ των Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν για τθν επωφελζςτερθ αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ τουσ με ςτόχο 
τθν υλοποίθςθ τθσ βοφλθςθσ των διακετϊν, τθν ταχεία εκκακάριςθ των ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν και 
τθν αναγνϊριςθ του κλθρονομικοφ δικαιϊματοσ του Δθμοςίου, τθν διαχείριςθ των Κοινωφελϊν 
Ρεριουςιϊν που ανικουν ςτθν άμεςθ διαχείριςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν, τθν μζριμνα για τθν 
περιζλευςθ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο των παραγραφζντων υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξιϊν και 
απαιτιςεων. 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ 
Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν 

 Γενικό Γραμματζα Δθμόςιασ Ρεριουςίασ 
 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ - Εκκακάριςθσ 
Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ - Εποπτείασ Ρροϊςτάμενοσ 
Τμιματοσ Γϋ - Σχολαηουςϊν Κλθρονομιϊν  

 Υπεφκυνοσ Γραφείου Μθτρϊου – Γραμματείασ 
 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν 
Ρεριουςιϊν 

 Διαχειριςτζσ/ Εκκακαριςτζσ/ Κθδεμόνεσ κοινωφελϊν 
περιουςιϊν, ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν  

 Εποπτευόμενα Ιδρφματα 

 Υποκθκοφυλάκεια 
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 ΕΚΧΑ ΑΕ 

 Ρολίτεσ 

 Δικαςτιρια, Τράπεηεσ 

 ΑΑΔΕ 

 Άλλα Υπουργεία (κυρίωσ Ραιδείασ, Ζρευνασ & 
Θρθςκευμάτων, Υγείασ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Εςωτερικϊν 
και Εξωτερικϊν) 

 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ / Διμοι 
 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 
και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.  

 Ραρζχει οδθγίεσ για τθν ορκι εφαρμογι του Κϊδικα Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν και Σχολαηουςϊν 
Κλθρονομιϊν ςτα εποπτευόμενα ιδρφματα και ςτουσ εκτελεςτζσ/ εκκακαριςτζσ/κθδεμόνεσ.  

 Εποπτεφει το διαχειριςτικό ζργο των οργάνων διοίκθςθσ των Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν για τθν 
επωφελζςτερθ αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ τουσ με ςτόχο τθν υλοποίθςθ τθσ βοφλθςθσ των διακετϊν. 

 Συντονίηει τθ διαχείριςθ των Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν που ανικουν ςτθν άμεςθ διαχείριςθ του 
Υπουργείου Οικονομικϊν. 

 Μεριμνά για τθν περιζλευςθ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο των παραγραφζντων υπζρ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου αξιϊν και απαιτιςεων. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται. 
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
Άρκρο 94 παρ.7  
Ρ.δ. 142/2017 
 

Στθ Διεφκυνςθ Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν προΐςτανται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ όλων των κλάδων.  

Γνϊςεισ 
Επικυμθτά προςόντα  
 

 Επικυμθτόσ Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ που εμπίπτει 
ςτισ επιςτιμεσ Μθχανικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 
Οικονομικϊν, Νομικϊν Σπουδϊν 

 Ρολφ καλι γνϊςθ νομικοφ πλαιςίου για τισ 
κοινωφελείσ περιουςίεσ και τισ ςχολάηουςεσ 
κλθρονομίεσ 

 Καλι γνϊςθ κεμάτων κλθρονομικοφ δικαίου 

 Ρολφ καλι γνϊςθ κεμάτων αξιοποίθςθσ 
ενςϊματων και άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 
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 Καλι γνϊςθ κεμάτων δθμοςιονομικισ 
διαχείριςθσ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) 
επεξεργαςίασ  κειμζνων β) υπολογιςτικϊν 
φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου  

 Ρολφ καλι γνϊςθ οργάνωςθσ, λειτουργίασ και 
αρμοδιοτιτων των κρατικϊν υπθρεςιϊν 

 Ρολφ καλι γνϊςθ  αγγλικισ γλϊςςασ  

 Γνϊςεισ management και διαχείριςθσ κινδφνων-
κρίςεων. 
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα εκ τθσ κζςεωσ 
 

Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4369/2016) 

α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα 
χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 
 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 

 Επικυμθτι εμπειρία ςε κζματα :  

 κοινωφελϊν περιουςιϊν και ςχολαηουςϊν 
κλθρονομιϊν 

 Συμβάςεων 

 Αξιοποίθςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ 
 

Δεξιότθτεσ 

 
 Επιδεικνφει ςυνεργατικό/ομαδικό πνεφμα 

 Είναι οργανωτικόσ 

 Να ςυντονίηει τουσ υπαλλιλουσ τθσ διεφκυνςθσ 
τθσ οποίασ προΐςταται 

 Να επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα ωσ 
προσ τθν κακθμερινι ςυνεργαςία με τουσ 
υφιςταμζνουσ του και τουσ προϊςταμζνουσ του  

 Να είναι αξιόπιςτοσ και εχζμυκοσ 

 Να είναι αντικειμενικόσ 

 Να είναι επικοινωνιακόσ  

 Να διακζτει ικανότθτα επίλυςθσ  προβλθμάτων  
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 Να διακζτει ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων 

 Να διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

 Να διακζτει διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ 

 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ 

(υπογράφεται κατά την ανάληψη 
καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4369/2016 ) 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 
Γραμματείασ Δθμόςιασ Περιουςίασ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Γενικι 
Γραμματεία Δθμόςιασ Περιουςίασ 

Κολωνοφ 2 
Τ.Κ. 104 37 
Ακινα 

Αποςτολι τθσ κζςθσ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

  Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ 
Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν 

 Γενικό Γραμματζα Δθμόςιασ Ρεριουςίασ 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ - Τεχνικϊν Θεμάτων  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ - Μελετϊν Ζργων και 
Στζγαςθσ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ - Καταςκευισ και 
Συντιρθςθσ Ζργων  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ - Ρροςδιοριςμοφ Αξιϊν 
Ακινιτων  

 Υπεφκυνοσ Γραφείου Επιχειρθςιακισ Ανάλυςθσ και 
Υποςτιριξθσ 

 Υπεφκυνοσ Γραφείου Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ των Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν 
Ρεριουςιϊν 

 ΕΚΧΑ ΑΕ 

 ΕΤΑΔ ΑΕ 

 Άλλα Υπουργεία 

 Α.Α.Δ.Ε. 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 
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 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 
και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.  

 Κακοδθγεί και υποςτθρίηει τισ Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ ςε τεχνικά κζματα που αφοροφν τθ Δθμόςια 
Ρεριουςία. 

 Μεριμνά για τθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςε κζματα καταγραφισ και προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ 
Ρεριουςίασ. 

 Συμβάλλει ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων μζςω του εξορκολογιςμοφ τθσ ςτζγαςθσ των υπθρεςιϊν του 
Δθμοςίου από οικονομικισ και υλικοτεχνικισ άποψθσ.  

 Στοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ και επίβλεψθσ ζργων με γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ. 

 Επιβλζπει τθ δθμιουργία ςε κεντρικό επίπεδο θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Αξιϊν Ακινιτων επί 
καταλλιλων γεωχωρικϊν δεδομζνων, για τθ διαρκι παρακολοφκθςθ τθσ αγοράσ ακινιτων. 

 Διαςφαλίηει τθ διαρκι εξζλιξθ-αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ Μεςοςτακμικϊν Εμπορικϊν Αξιϊν 
Ακινιτων. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ. 94 παρ. 7 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) 
 
 
Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 

Στθ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν προΐςτανται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Μθχανικϊν  
 
 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ  
 

Γνϊςεισ  Γενικζσ γνϊςεισ νομοκεςίασ ςφναψθσ Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) 

 Γενικζσ γνϊςεισ πολεοδομικισ νομοκεςίασ  

 Γενικζσ γνϊςεισ νομοκεςίασ περί Αιγιαλοφ και 
Δθμοςίων Κτθμάτων 

 Γενικζσ γνϊςεισ νομοκεςίασ περί Κοινωφελϊν 
Ρεριουςιϊν  
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα εκ τθσ κζςεωσ. 
 

Εμπειρία 
 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 
(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 
ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 
επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

   ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
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 επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

   είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό 

Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 

βακμό αυτόν ι 

   κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 

τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 

Τμιματοσ ι 

κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον 
δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν 
 

Δεξιότθτεσ 

  Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Διακζτει ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων 

 Είναι αντικειμενικόσ  
 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ελλείψει Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ, το περίγραμμα υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματζα. 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμόςιασ Περιουςίασ2 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(υπογράφεται κατά την ανάληψη καθηκόντων, μετά 
την επιλογή Προϊςταμζνων Διευθφνςεων ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του ν.4369/2016 ) 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΚΣΘΜΑΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ3 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ επιπζδου 
Διεφκυνςθσ 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Γενικι 
Γραμματεία Δθμόςιασ Περιουςίασ 

 Κτθματικι Υπθρεςία Ακθνϊν – Ανατολικισ Αττικισ 
 Φερϊν 24, Τ.Κ. 104 34, Ακινα 

 Κτθματικι Υπθρεςία Ρειραιά-νιςων και Δυτικισ 
Αττικισ 

      Νικιτα 15, Τ.Κ. 185 31, Ρειραιάσ 

 Κτθματικι Υπθρεςία Θεςςαλονίκθσ   
      Αγ.Σοφίασ 52, Τ.Κ. 546 35, Θεςςαλονίκθ 
 

Αποςτολι τθσ κζςθσ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
   Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
   Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
  Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ 
Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν 

 Γενικό Γραμματζα Δθμόςιασ Ρεριουςίασ 
 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ - Δθμόςιων και 
Ανταλλάξιμων Κτθμάτων, Απαλλοτριϊςεων και 
Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ - Αιγιαλοφ και Ραραλίασ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ - Τεχνικοφ 

 Υπεφκυνοσ Γραφείου Εκνικοφ Κτθματολογίου 

                                                           
3  Το παρόν περίγραμμα αντιςτοιχεί ςε τρείσ(3) κζςεισ: α) του Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Ακθνϊν – Ανατολικισ Αττικισ, (β) του 

Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Ρειραιά-Νιςων και Δυτικισ Αττικισ και (γ) του Ρροϊςταμζνου τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ. 
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 Υπεφκυνοσ Γραφείου Δικαςτικϊν Ενεργειϊν 

 Υπεφκυνοσ Γραφείου Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ και 
Διαχείριςθσ 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ των Κεντρικϊν Διευκφνςεων τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ και 
Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν 

 Ρροϊςταμζνουσ Κτθματικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ και Κοινωφελϊν 
Ρεριουςιϊν 

 Ρολίτεσ  

 Φορείσ του Δθμοςίου (Δαςαρχεία, Λιμεναρχεία, 
Αςτυνομία) 

 Διμουσ, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Ρεριφζρειεσ  

 ΕΚΧΑ Α.Ε. 

 ΕΤΑΔ ΑΕ 

 ΑΑΔΕ 

 Ειςαγγελία 

 Σϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Άλλα Υπουργεία 
  

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 
και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ενθμερϊνει ςυςτθματικά τισ χωρικζσ, περιγραφικζσ και λοιπζσ πλθροφορίεσ του ψθφιακοφ μθτρϊου.  

 Συμβάλλει ςτθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων δθμόςιασ περιουςίασ και τθ διευκζτθςι 
τουσ ςε τοπικό επίπεδο. 

 Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι καταγραφι και προςταςία τθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. 

 Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ.95 παρ.1  του π.δ.142/2017 (Α’181)  
 
 
 

Στισ Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ επιπζδου Διεφκυνςθσ 
προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ όλων των 
κλάδων 
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Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 

 Γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ/εμπειρία χειριςμοφ Θ/Υ και ςε ςυγκεκριμζνα 
αντικείμενα π.χ. ΨΥΔΘΡΕΕΚ  
 

Γνϊςεισ  Γνϊςθ Δθμοςίου Δικαίου/γενικζσ διοικθτικζσ γνϊςεισ 

 Τεχνικζσ γνϊςεισ 

 Γνϊςθ νομικοφ πλαιςίου Δθμόςιασ Ρεριουςίασ 
(κζματα δθμόςιων κτθμάτων, αιγιαλοφ/παραλίασ, 
απαλλοτριϊςεων  
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

 Κατάκεςθ μαρτφρων ενϊπιον των ανακριτικϊν και 
διοικθτικϊν αρχϊν. 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα εκ τθσ κζςεωσ 

 Συμμετοχι ςε ελζγχουσ/αυτοψίεσ 
 

Εμπειρία 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 

(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 

παρ.2 του ν.4369/2016 

 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 

ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 

επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

   ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 

επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

   είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό 

Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 

βακμό αυτόν ι 

   κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 

τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 

Τμιματοσ ι 

κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν 
 
ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Επικυμθτι 10ετισ εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ ι ςε Υπθρεςίεσ με 
αντικείμενο ςυναφζσ με τα αντικείμενα τθσ 
Διεφκυνςθσ 
 

Δεξιότθτεσ 

  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Είναι επικοινωνιακόσ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αποτελεςματικόσ/διακζτει ικανότθτα επίλυςθσ 
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προβλθμάτων 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

 Διακζτει ικανότθτα ςχεδιαςμοφ δράςεων 
 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ελλείψει Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ, το περίγραμμα υπογράφεται από το Γενικό Γραμματζα 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ 

(υπογράφεται κατά την ανάληψη 
καθηκόντων, μετά την επιλογή 

Προϊςταμζνων Διευθφνςεων ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του ν. 4369/2016 ) 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ 
Γραμματείασ Δθμόςιασ Περιουςίασ 4 
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Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Μονάδασ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι 

Διεφκυνςθ) Τπουργείο Οικονομικϊν 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΕΜΜ. ΜΡΕΝΑΚΘ & ΝΙΚΘΤΑΑ 1, 101 84  

ΑΘΘΝΑ 

 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ  

ΖΚΔΟΣΘ: 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘΣ: 
 Κωδικόσ κζςθσ:  

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 

 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 

 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 

 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 

 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 

 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 

 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 

Αναφζρατε……………………………. 

 

Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Υπθρεςιϊν του 
Υπουργείου Οικονομικϊν 

Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων 
Υπάλλθλοι Τμθμάτων 

Υπάλλθλοι Γραμματείασ 
Βοθκθτικό Ρροςωπικό 

 

Τπουργό Οικονομικϊν 

Εκπροςϊπουσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ   

   

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



234 

 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά  για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Μονάδασ. 

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Μονάδασ και λοιπϊν 
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ.  

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ και προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Μονάδα για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Μονάδασ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Μονάδασ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Εκπροςωπεί τθ Μονάδα, όπου απαιτείται. 

 Χειριςμόσ Ραραδιδόμενων Υποκζςεων: Μελζτθ παραδιδόμενων Ροριςματικϊν εκκζςεων με ζκφραςθ 
απόψεων, υποδείξεων προτάςεων για τροποποίθςθ τουσ με διατφπωςθ απόψεων για 
ςυγκεκριμενοποίθςθ αςαφϊν διατυπϊςεων και ενδεχόμενθ επαναφορά για διορκϊςεισ και μετζπειτα 
μζριμνα για τθν διαβίβαςθ αυτϊν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ωσ και ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ 
ηθμίασ του Δθμοςίου με ανακζςεισ καταλογιςμϊν κλπ   (40% του χρόνου). 

 Χειριςμόσ αχρζωτων υποκζςεων: Αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν –ςτοιχείων - δεδομζνων αχρζωτων 
υποκζςεων για προτεραιοποίθςθ ζκδοςθσ εντολϊν ςε ςυνεργαςία με τον αντίςτοιχο Ρροϊςτάμενο 
Τμιματοσ  (20% του χρόνου). 

 Ακροάςεισ  & Συηθτιςεισ με Οικ. Επικεωρθτζσ για πορεία ελζγχων ςε  εν εξελίξει  υποκζςεισ με τθν 
παροχι αναγκαίων οδθγιϊν ςϋ αυτοφσ για τθν ακριβι και πλθρζςτερθ εκπλιρωςθ του ζργου τουσ, (20% 
του χρόνου). 

 Χαρακτθριςμόσ ειςερχόμενων εγγράφων με ταυτόχρονθ χρζωςθ ςε Τμιματα, Ρροϊςταμζνουσ Τμθμάτων, 
υπαλλιλουσ. 

 Χοριγθςθ κανονικϊν και βραχυχρόνιων γονικϊν αδειϊν (παρ. 6 και 7 του άρκρου 53 του Ν. 3528/2007), 
ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων, κακϊσ και ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ τουσ, εκτόσ των 
περιπτϊςεων που θ εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ζχει μεταβιβαςτεί ςε άλλο όργανο. 

 Ζγκριςθ τοποκζτθςθσ ςτο αρχείο εμπιςτευτικϊν εγγράφων, κακϊσ και εγγράφων ςε κζματα 
αρμοδιότθτασ περιςςότερων του ενόσ Τμθμάτων, για τα οποία δεν απαιτοφνται περαιτζρω ενζργειεσ. 

 Ανάκεςθ Ειςαγγελικϊν Ραραγγελιϊν ςε υπαλλιλουσ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Ζκδοςθ εντολϊν διενζργειασ διοικθτικϊν ερευνϊν. 

 Ζκδοςθ εντολϊν διενζργειασ ελζγχων αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ, με εξαίρεςθ τισ ειδικζσ εντολζσ. 

 Ζγκριςθ τοποκζτθςθσ ςτο αρχείο ποριςμάτων διοικθτικϊν ανακρίςεων και ερευνϊν, για τα οποία δεν 
απαιτοφνται περαιτζρω ενζργειεσ. 

 

 

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 
Εκπροςωπεί τθν Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτο Συντονιςτικό Πργανο Επικεϊρθςθ και Ελζγχου υπό 
τθν Ρροεδρία του Γενικοφ Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αρκ. 1, 8 του Ν. 3074/2002 ωσ ιςχφει 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/224
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Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
Αρ 94παρ.1 του Ρ.Δ. 
142/2017 (Α’181) 
Αρ 84 Ν. 3528/2007 § 2 

Στθ Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου προΐςταται υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ ι 
ΤΕ όλων των κλάδων όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 89 του Ρ.Δ 142/2017 
ςε ςυνδυαςμό με τισ προχποκζςεισ του άρκρου 84, παρ. 2 του Ν. 
3528/2007 ωσ ιςχφει, που για τθν κάλυψθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου Δ/νςθσ 
απαιτείται: α) να ζχει  αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί 
ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι β) να είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου 
ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με 
πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι  γ) να κατζχει 
το βακμό Αϋ και να ζχει αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι  δ) να κατζχει το βακμό Αϋ με 
πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 
 
 
  

ΓΝΩΕΙ 

Επικυμθτά προςόντα 

 

 Μεταπτυχιακόσ τουλάχιςτον  τίτλοσ ςπουδϊν ςε κζματα Δθμοςίων 
Υπθρεςιϊν οικονομικισ ι νομικισ κατεφκυνςθσ 

 Εμπειρία από ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια, επιτροπζσ που αφοροφν το 
Υπουργείο Οικονομικϊν 

 Εμπειρία από ςυμμετοχι ςε ελεγκτικζσ ομάδεσ, ςυνεργεία ελζγχου ωσ 
μζλοσ ι ωσ ςυντονιςτισ τουσ 

 Ρροχπθρεςία ςε κζςθ ευκφνθσ ςε ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ του ΥΡ.ΟΙΚ. 

 Ρροχπθρεςία ωσ υπάλλθλοσ ςε ελζγχουσ οποιαςδιποτε μορφισ που για 
τον ζλεγχο τθσ ορκότθτασ των ελζγχων αυτϊν  ζχει αρμοδιότθτα να 
επιλαμβάνεται θ Μ.Ε.Ε. και που προκφπτει από αναλυτικι απεικόνιςθ 
εργαςιακισ εμπειρίασ 

 Γνϊςθ εφαρμογισ κανόνων δθμόςιου λογιςτικοφ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ  

 Ριςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ πζραν τθσ τελευταίασ δεκαετίασ ςε κζματα 
τθσ κζςθσ που κατζχει 

 Εμπειρία ςε υποβολι προτάςεων ςτο ΥΡ.ΟΙΚ., ειςθγιςεων ςε ςυνζδρια 
κλπ 

 Ειδικζσ απαιτιςεισ 

κζςθσ εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του ωραρίου 

 Συνδρομι και υποβοικθςθ  ςε ελεγκτικό ζργο  

 Συμμετοχι ςε όργανα εκ τθσ κζςεωσ  

 Ραρακολοφκθςθ ελζγχων με εντοπιςμό αδυναμιϊν που οδθγεί ςε προτάςεισ 
νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν 

Εμπειρία 

 

Επικυμθτι θ εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 
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Δεξιότθτεσ    Να διακζτει θγετικι φυςιογνωμία 

 Να ςυντονίηει τα τμιματα τα οποία υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ τθσ οποίασ 
προΐςταται 

 Να επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα ωσ προσ τθν κακθμερινι 
ςυνεργαςία με τουσ προϊςταμζνουσ τθσ Δ/νςθσ του και τουσ ιεραρχικά 
ανωτζρουσ του.  

 Να είναι αξιόπιςτοσ και εχζμυκοσ 

 Να είναι επικοινωνιακόσ  

 Να διακζτει ικανότθτα επίλυςθσ  προβλθμάτων  

 Να διακζτει ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων 

 Να διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, κινδφνων- 
αλλαγϊν 

 Να διακζτει αναλυτικι / ςυνκετικι ικανότθτα,  

 Επικοινωνιακι και διαπραγματευτικι ικανότθτα με άτομα – φορείσ εκτόσ 
Υπθρεςίασ  

 Αντικειμενικι αντίλθψθ, ϊςτε να εντοπίηει τισ λειτουργικζσ αδυναμίεσ και 
να διατυπϊνει προτάςεισ για βελτίωςθ τθσ υπθρεςίασ 

 Συνεργατικό – ομαδικό πνεφμα  ςε ςυνδυαςμό με ικανότθτα οργάνωςθσ, 
ςυντονιςμοφ  κατεφκυνςθσ και κακοδιγθςθσ των υπαλλιλων προσ τον 
αντικειμενικό ςτόχο τθσ υπθρεςίασ 

 Ικανότθτα ςτόχευςθσ & επιλογισ των ελζγχων αξιοποιϊντασ τεχνολογίεσ με  
ανάλυςθ επικινδυνότθτασ (:Συλλογι & αποκικευςθ δεδομζνων)   

 Διαχείριςθ των ελζγχων με Ρρογραμματιςμό  και παρακολοφκθςθ 
υλοποίθςισ τουσ ζχοντασ τθν ικανότθτα εντοπιςμοφ αδυναμιϊν  πριν 
τον απολογιςμό εκτζλεςθσ   

 

Χ 

 

 

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν 

τθν ανάλθψθ τθσ κζςθσ  
 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Γενικοφ Γραμματζα 

 

Τπογραφι Γενικοφ Διευκυντι  
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΡΕΤΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ 

  

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

 Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

 Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

 Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

  Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων τθσ 
Ειδικισ Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ 
Οικονομικοφ Εγκλιματοσ  

Ρροϊςτάμενοσ Υποδιεφκυνςθσ 
Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

Υπουργό Οικονομικϊν 

Ρροϊςταμζνουσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
Υπουργείων και λοιπϊν φορζων Γενικισ 
κυβζρνθςθσ 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Διοικθτικισ 
και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ 

 

Α.Α.Δ.Ε., Τράπεηεσ, Οικονομικι 
Αςτυνομία, 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Νομικισ 
Υποςτιριξθσ  

 

Γενικι Γραμματεία για τθν 
Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ 

   

Λοιπά Ελεγκτικά Σϊματα   

Δικαςτικζσ και Ειςαγγελικζσ Αρχζσ   

Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ   

Σϊμα Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ 

  

   

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν και τθσ αποςτολισ τθσ Διεφκυνςθσ.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 
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 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 
και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εποπτεφει και ςυντονίηει τισ εργαςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ και ςυνεργάηεται κακθμερινά με τουσ 
Ρροϊςταμζνουσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ και των Τμθμάτων, ενθμερϊνεται για τθν πορεία των υποκζςεων 
και τα προβλιματα που προκφπτουν και παρζχει τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ όταν 
χρειάηεται. 

 Συντονίηει τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων φορολογικϊν εγκλθμάτων και οποιωνδιποτε άλλων 
ςυναφϊν οικονομικϊν εγκλθμάτων  κατόπιν παραγγελίασ του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ι 
του αναπλθρωτι του ι των ειςαγγελικϊν λειτουργϊν που τον επικουροφν, υπό τθν εποπτεία του 
Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. 

 Ενθμερϊνει κακθμερινά τον Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ για τθν πορεία των εργαςιϊν τθσ 
Διεφκυνςθσ  και διαβουλεφεται ιδιαίτερα μαηί του για τισ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ των ενδεχόμενων 
προβλθμάτων που προκφπτουν. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Αξιολογεί και αποτιμά το ελεγκτικό ζργο των Υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ.  
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ όπου απαιτείται. 

  Συνεργάηεται με Ευρωπαϊκοφσ και Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (Ο.Ο.Σ.Α., OLAF, Europol, Interpol κ.α.) 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
Αρ.384 του ν.4512/2018  (Α’ 5 )  
 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ  προζρχεται από τουσ ελεγκτζσ και το 
διοικθτικό προςωπικό που υπθρετεί ςτθ Διεφκυνςθ. 
 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Ρολφ καλι γνϊςθ των κεμάτων που ςχετίηονται με το Οικονομικό 
Ζγκλθμα  

 Ρολφ καλι γνϊςθ Ροινικισ και Διοικθτικισ Δικονομίασ 

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Ενωςιακισ και Εκνικισ νομοκεςίασ  

 Γνϊςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία των Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν 
Οργανιςμϊν και των κεςμϊν τθσ Δικαιοςφνθσ 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του ωραρίου 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα Αςφάλειασ των Υποδομϊν 
και ζλεγχοσ/επίβλεψθ χριςθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ/εξοπλιςμοφ/ 
ευαίςκθτων υλικϊν 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 
4369/2016) 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ επιλζγονται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι 
TE εφόςον:  

 
α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
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β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) 
ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία 
(3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν. 
 
 
ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Ρροθγοφμενθ εμπειρία ςτθ ςχετικι με το αντικείμενο τθσ Υποδιεφκυνςθσ 
ελεγκτικι διαδικαςία 
 

Δεξιότθτεσ  Ικανότθτα οργάνωςθσ & ςυντονιςμοφ 

 Ικανότθτα επίλυςθσ ηθτθμάτων που ανακφπτουν κατά τθ διενζργεια 
ελζγχων 

 Αναλυτικι ςκζψθ και ικανότθτα παροχισ οδθγιϊν / κατευκφνςεων ςε 
ομάδεσ 

 Ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων  

 Ρνεφμα ςυνεργαςίασ και ομαδικισ εργαςίασ 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΡΕΤΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Υποδιεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Διεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 
 

Αποςτολι τθσ κζςθσ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Διεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ  

  

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων Α’, Β’, Γϋ και Δϋ Ερευνϊν  
 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

 ΓΓΡΣ 

 Α.Α.Δ.Ε., Τράπεηεσ, Οικονομικι Αςτυνομία,  

 Γενικι Γραμματεία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ 
Διαφκοράσ 

 Δικαςτικζσ και Ειςαγγελικζσ Αρχζσ 

 Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Σϊμα Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

 Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από 
Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ 
τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των Δθλϊςεων 
Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ  

 Άλλα Σϊματα Ελζγχου και Αρχζσ Επιβολισ του Νόμου 
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Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ 
Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Συνεργάηεται με τον Ρροϊςτάμενο τθσ Βϋ Υποδιεφκυνςθσ για τον ςυντονιςμό τθσ δράςθσ τουσ και τθν 
αποτελεςματικότερθ διεξαγωγι του ζργου τουσ. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υποδιεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθν 
Υποδιεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Υποδιεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εποπτεφει και ςυντονίηει τισ εργαςίεσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ και ςυνεργάηεται κακθμερινά με τουσ 
Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων, ενθμερϊνεται για τθν πορεία των υποκζςεων και τα προβλιματα που 
προκφπτουν και παρζχει τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ όταν χρειάηεται. 

 Ενθμερϊνει κακθμερινά τον Ρροϊςτάμενο τθσ  Διεφκυνςθσ για τθν πορεία των εργαςιϊν τθσ 
Υποδιεφκυνςθσ  και διαβουλεφεται ιδιαίτερα μαηί του για τισ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ των 
ενδεχόμενων προβλθμάτων που προκφπτουν. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Ειςθγείται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ για τθν κατανομι του προςωπικοφ που διατίκεται ςτθν 
Υποδιεφκυνςθ, ςτισ υποκείμενεσ οργανικζσ μονάδεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Συντονίηει τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων φορολογικϊν εγκλθμάτων και οποιωνδιποτε άλλων ςυναφϊν 
οικονομικϊν εγκλθμάτων  κατόπιν παραγγελίασ του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ι του 
αναπλθρωτι του ι των ειςαγγελικϊν λειτουργϊν που τον επικουροφν, υπό τθν εποπτεία του 
Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. 

 Εποπτεφει τον χειριςμό κεμάτων που αφοροφν ςυναλλαγζσ και δραςτθριότθτεσ, ωσ προϊόν μορφϊν 
διαφκοράσ δθμοςίων λειτουργϊν και άλλων εμπλεκόμενων προςϊπων που ςχετίηονται με το 
οικονομικό ζγκλθμα. 

 Εποπτεφει τθν προςταςία των ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ε.Ε. με τθν 
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των περιπτϊςεων οικονομικισ απάτθσ ςε βάροσ τουσ.  

 Εποπτεφει τθν ζρευνα και τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων διαφκοράσ και απάτθσ. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο για τθν προςταςία γενικότερα των οικονομικϊν ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου, τθσ εκνικισ οικονομίασ, τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, του 
ανταγωνιςμοφ και τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν των πολιτϊν και καταναλωτϊν, του κοινωνικοφ 
ςυνόλου, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και των ςυμφερόντων τθσ Ε.Ε., προβαίνοντασ προσ 
τοφτο ςτθ διενζργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων για τθ διαςφάλιςθ αξιόπιςτων 
αποτελεςμάτων. Πταν κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ προκφπτουν διαπιςτϊςεισ που 
εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ άλλων αρχϊν ι φορζων, ςυνεργάηεται και ενθμερϊνει τισ εν λόγω 
αρχζσ και φορείσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθν Υποδιεφκυνςθ, όπου απαιτείται. 

 Συνεργάηεται με Ευρωπαϊκοφσ και Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (Ο.Ο.Σ.Α., OLAF, Europol, Interpol κ.α.) 
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Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
Αρ.384 του ν.4512/2018  (Α’ 5 )  

 
 
 
 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ  προζρχεται από τουσ 
ελεγκτζσ και το διοικθτικό προςωπικό που υπθρετεί ςτθ 
Διεφκυνςθ. 

 
 

 
Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 

 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ  

Γνϊςεισ  Ρολφ καλι γνϊςθ των κεμάτων που ςχετίηονται με το 
Οικονομικό Ζγκλθμα  

 Ρολφ καλι γνϊςθ Ροινικισ και Διοικθτικισ Δικονομίασ 

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Ενωςιακισ και Εκνικισ 
νομοκεςίασ  

 Γνϊςεισ ςχετικά με τθ λειτουργίατων Ευρωπαϊκϊν και 
Διεκνϊν Οργανιςμϊν και των κεςμϊν τθσ Δικαιοςφνθσ 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα Αςφάλειασ 
των Υποδομϊν και ζλεγχοσ/επίβλεψθ χριςθσ 
υλικοτεχνικισ υποδομισ/εξοπλιςμοφ/ ευαίςκθτων 
υλικϊν 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

Εμπειρία 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 

(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 

παρ.2 του ν.4369/2016 

 

Ωσ προϊςτάμενοι Υποδιεφκυνςθσ επιλζγονται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

 ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

 είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ 
διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι 
αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 
ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Ρροθγοφμενθ εμπειρία ςτθ ςχετικι με το αντικείμενο 
τθσ Υποδιεφκυνςθσ ελεγκτικι διαδικαςία 
 

Δεξιότθτεσ 

  Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που ανακφπτουν κατά 
τθ διάρκεια των επιχειριςεων τθσ Υπθρεςίασ 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 
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 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

 Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Διαπραγματευτικι ικανότθτα 

  

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Ειδικισ 

Γραμματείασ ΔΟΕ  

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ 

(υπογράφεται κατά την ανάληψη 
καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
ν.4369/2016 ) 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΘ 

  

ΖΚΔΟΘ: 1 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ 
ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2. ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ 
ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ρανεπιςτθμίου 37, 101 65, Ακινα 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται 

  
Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο 
 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο 
 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

 Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ……………… 
 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
 

  Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 
εργαςίασ. 
Αναφζρατε……………………………. 
 

 Δ 

Ε 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Υπουργείο Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ A’ – 
Ρρογραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ και 
Εκπαίδευςθσ 

Υπουργό Οικονομικϊν 

Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ ι/και 
Οργάνωςθσ Ανεξάρτθτων Αρχϊν και 
άλλων  φορζων τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ 

Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ- 
Υπθρεςιακϊν Μεταβολϊν 

Διοικθτικό Γραμματζα Γενικισ 
Γραμματείασ Υπουργείου 
Οικονομικϊν 

Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.) Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ’ - 
Βακμολογικισ και Μιςκολογικισ 
Εξζλιξθσ, Μθτρϊου και Οικονομικϊν 
Ραροχϊν 

 

Ρολιτικά Γραφεία Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ 
Ρεικαρχικισ Διαδικαςίασ και 
Δικαςτικϊν Ενεργειϊν 

 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Εϋ- 
Οργάνωςθσ και Ροιότθτασ 

 

 Υπεφκυνοσ Αυτοτελοφσ Γραφείου 
Γραμματείασ και Αρχείου 
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Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων  τθσ Διεφκυνςθσ με τθν αποςτολι τθσ Γενικισ  

Γραμματείασ Υπουργείου Οικονομικϊν.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν 

φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 

Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και 

παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι λειτουργία των Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ, 

μζςω τθσ διαχείριςθσ και εφαρμογισ ςυςτθμάτων διοίκθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν. 

 Διαςφαλίηει τθν ορκολογικι και αποδοτικι κατανομι του προςωπικοφ μεταξφ των υπθρεςιϊν, μζςω τθσ 

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των αναγκϊν τουσ ςε προςωπικό. 

 Συμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι ςτόχοι των υπθρεςιϊν 

του Υπουργείου. 

 Στοχεφει ςτθ ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και τθσ οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται. 

 
 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
(παρ. 3 του άρκρου 94 
του π.δ. 142/2017 
(Α’181)) 

Στθν Αυτοτελι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ τθσ  Γενικισ 
Γραμματείασ Υπουργείου Οικονομικϊν, προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ 
όλων των κλάδων 

ΓΝΩΕΙ 
Επικυμθτά προςόντα 

 Γενικζσ γνϊςεισ ςε κζματα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Ρολφ καλι γνϊςθ των διατάξεων του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, του Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, των μιςκολογικϊν διατάξεων, κακϊσ και των 
διατάξεων που ςχετίηονται με τα αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Γνϊςεισ Διοικθτικοφ Δικαίου 

 Επικυμθτζσ ειδικζσ γνϊςεισ ςε κζματα διαχείριςθσ ανκρϊπινων πόρων, 
δυναμικισ των ομάδων, επικοινωνίασ, κοινωνικισ ψυχολογίασ, 

  Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: (α) επεξεργαςίασ κειμζνων, (β) 
υπολογιςτικϊν φφλλων, (γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Εργαςία πζραν του ωραρίου, όταν απαιτείται 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα 
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Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 84 
του ν. 3528/2007, όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν 
παρ. 2 του άρκρου 29 
του ν. 4369) 

α) να ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 β) εφόςον είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι 
κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, να κατζχουν το 
βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 γ) να κατζχουν το βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) 
ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
δ) να κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν. 

Δεξιότθτεσ  Ικανότθτα επικοινωνίασ 

 Ικανότθτα διαχείριςθσ ςυγκροφςεων 

 Λιψθ αποφάςεων ςε ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Οργανωτικζσ ικανότθτεσ και ικανότθτεσ ςυντονιςμοφ και παρακίνθςθσ του 
προςωπικοφ 

 Αναλυτικι ικανότθτα και ικανότθτα ιεράρχθςθσ των ςτόχων και των ενεργειϊν 

 Ικανότθτα αντίλθψθσ ςφνκετων καταςτάςεων και κζςθσ προτεραιοτιτων 

 Διορατικότθτα, ικανότθτα πρόβλεψθσ και ζγκαιρθσ αντιμετϊπιςθσ ςυνεπειϊν  

 Συνεργαςία/ ομαδικότθτα  

 Αξιοπιςτία και εχεμφκεια 

 Αντικειμενικότθτα 

  
 

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 
ανάλθψθ τθσ κζςθσ  

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 
3 ζτθ 

 

  
 

  

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ Τπογραφι Διοικθτικοφ Γραμματζα Γενικισ Γραμματείασ 
Τπουργείου Οικονομικϊν 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ 

ΕΝΙΧΤΕΩΝ 

ΖΚΔΟΘ: 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 

 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Κεντρικισ Μονάδασ Κρατικϊν Ενιςχφςεων 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Γενικι Γραμματεία Οικονομικισ Ρολιτικισ 

 

Καρ. Σερβίασ 

Τ.Κ. 10562 

Ακινα 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 

μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεςθ από το 

μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 

 
  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  

 

……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 

   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 

Αναφζρατε 

 

 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:   Γενικό Γραμματζα Οικονομικισ Ρολιτικισ 
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Αναφζρονται ςε αυτόν:  Υπάλλθλοι τθσ Μονάδασ 

Συνεργάηεται με:  Αποκεντρωμζνεσ Μονάδεσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων, 

Υπουργείων, λοιπϊν Φορζων και Αρχϊν  

 Ευρωπαϊκοφσ & διεκνείσ φορείσ 

 

κφρια κακικοντα 

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 

Διεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Διεφκυνςθσ και λοιπϊν φορζων τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Εγκρίνει τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των υπαλλιλων τθσ Μονάδασ 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει όλεσ τισ υποκζςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων, και υποςτθρίηει τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςτον 
χειριςμό των υποκζςεων. 

 Γνωμοδοτεί ωσ προσ τα προτεινόμενα από τθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ μζτρα που αφοροφν ςε 
μεταφορά κρατικϊν πόρων και ενδζχεται να κεωρθκεί ότι περιζχουν ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ  

 Συμβάλλει ςτθν ανακεϊρθςθ τθσ πολιτικισ των κρατικϊν ενιςχφςεων και ςυντονίηει, υποςτθρίηει και 

ελζγχει τουσ φορείσ που διαχειρίηονται κρατικοφσ πόρουσ και χορθγοφν κρατικζσ ενιςχφςεισ. 

 Συνεργάηεται με τθν Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ τθσ Ε.Ε., τα Κράτθ Μζλθ και Διεκνείσ 

Οργανιςμοφσ ςε κζματα κρατικϊν ενιςχφςεων, ωσ μοναδικό ςθμείο επαφισ τθσ Ελλθνικισ 

Δθμοκρατίασ.  

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά Προςόντα 

αρ. 94 παρ. 2 π.δ. 142/2017 (Α’ 181) και 

περ. 1, υποπαρ.Β3 ν. 4152/2013   ςε 

ςυνδυαςμό με τθν κατ’ εξουςιοδότθςθ 

εκδοκείςα  Υ.Α.  αρ.  Δ6Α 1110484 

ΕΞ2013/10-7-2013 (Β’ 1695) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στθν Κεντρικι Μονάδασ Κρατικϊν Ενιςχφςεων προΐςταται 

υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΡΕ του Υπουργείου Οικονομικϊν ι από 

το ςτενό και ευρφτερο δθμόςιο τομζα και τισ Ανεξάρτθτεσ 

Αρχζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περ. 1, τθσ υποπαρ.Β3 

του ν. 4152/2013.    

Οι υποψιφιοι για τθ κζςθ κα πρζπει να διακζτουν ςωρευτικά: 

α) Ρτυχίο Οικονομικισ ι Νομικισ Κατεφκυνςθσ ι Ευρωπαϊκϊν  

Σπουδϊν 

β) Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ετιςιασ, τουλάχιςτον, διάρκειασ, 

κατά προτίμθςθ ςε γνωςτικό πεδίο, ςυναφζσ με το αντικείμενο 

τθσ Μονάδασ.  

γ)  Άριςτθ Γνϊςθ Ελλθνικισ και Αγγλικισ γλϊςςασ. 

δ) Ρολφ καλι χριςθ Θ/Υ, κυρίωσ ςε εφαρμογζσ γραφείου και 

Internet. 
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ε) 5ετισ τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν διαχείριςθ κοινοτικϊν 

κεμάτων, κατά προτίμθςθ ςε κζματα ανταγωνιςμοφ ι/και 

κρατικϊν ενιςχφςεων ι/και διαχείριςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. 

 

Ρρόςκετα προςόντα, από τα οποία οι υποψιφιοι πρζπει να 

διακζτουν τουλάχιςτον δφο (2): 

α) Κατοχι διδακτορικοφ τίτλου. 

β)  Ρολφ καλι γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ ακόμθ γλϊςςασ 

κράτουσ-μζλουσ Ε.Ε. 

γ) Εργαςιακι εμπειρία, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, ςε 

όργανα τθσ Ε.Ε. ι ςε αντιπροςωπείεσ τθσ Ελλάδοσ ςε διεκνείσ 

οργανιςμοφσ. 

δ) Ιδιαίτερεσ διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ, οι οποίεσ κατά 

προτίμθςθ να αποδεικνφονται από τθν ζωσ τϊρα εμπειρία τουσ. 

ε) Ικανότθτεσ διοίκθςθσ και οργάνωςθσ, διαχείριςθσ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ και διαχείριςθσ κρίςεων. 

 

Γνϊςεισ  Άριςτθ γνϊςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου κρατικϊν  

ενιςχφςεων 

 Τεχνικζσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ, ψυχολογία 

τθσ εργαςίασ 

 Γνϊςεισ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και  

δεικτϊν παρακολοφκθςθσ 

 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα 

 

Εμπειρία 

 

 Εμπειρία ςτθν εφαρμογι των κανόνων κρατικϊν 

ενιςχφςεων ι ςτθν διαχείριςθ κοινοτικϊν κεμάτων, 

ειδικότερα ςε κζματα ανταγωνιςμοφ ι/και κρατικϊν 

ενιςχφςεων ι/και διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 

προγραμμάτων  

 

Δεξιότθτεσ 

  Διακζτει ικανότθτα επιχειρθςιακοφ & ςτρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ  

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ/υποκίνθςθσ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ  και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – ςυγκροφςεων, 
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κινδφνων- αλλαγϊν 

 Διακζτει διαπραγματευτικι ικανότθτα 
 

Διάρκεια 

κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 

τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

4 ζτθ με 

δυνατότθτα 

ανανζωςθσ 

 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Θ ΚΕΜΚΕ υπάγεται απευκείασ ςτο Γενικό Γραμματζα Οικονομικισ Ρολιτικισ. 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 

Διεφκυνςθσ 

 

Τπογραφι Γενικοφ Γραμματζα 

Οικονομικισ Πολιτικισ5 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΘΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

ΚΙΝΘΣΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 

  

ΖΚΔΟΘ: 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 
2 Κωδικόσ κζςθσ:  

  

Σομζασ Πολιτικισ Κωδικόσ ΓΠ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 

ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Αποκρατικοποιιςεων, 

Διαχείριςθσ Κινθτϊν Αξιϊν και Επιχειρθςιακοφ 

χεδιαςμοφ 

  

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γενικι Γραμματεία Οικονομικισ Ρολιτικισ  

Καραγιϊργθ Σερβίασ 8, 10562, Ακινα 

  

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Δ/νςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 

Ειδικότερα ςυντονίηει και εποπτεφει το ζργο όλων των τμθμάτων τθσ Μονάδασ παρζχοντασ κατάλλθλεσ 

κατευκφνςεισ ςχετικά με τα κζματα που άπτονται τθσ αρμοδιότθτασ τθσ Μονάδασ, και υποςτθρίηει βάςει τθσ 

επιςτθμονικισ του κατάρτιςθσ και εξειδίκευςθσ, τθν πολιτικι θγεςία για κζματα ςτα οποία διακζτει, 

ευρυμάκεια και τεκμθριωμζνθ γνϊςθ όπωσ του τομζα των αποκρατικοποιιςεων, των ΔΕΚΟ, των κεμάτων 

μετοχολογίου και διαχείριςθσ τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ παρακολοφκθςθσ των δθμοςιονομικϊν 

και διαρκρωτικϊν επιχειρθςιακϊν ςχεδίων.  

Εκπροςωπεί το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ των εταιρειϊν ςτισ οποίεσ το Υπουργείο 

Οικονομικϊν είναι μζτοχοσ παρζχοντασ κατευκφνςεισ ωσ προσ τθν εφαρμογι του νομικοφ πλαιςίου των ΔΕΚΟ 

και τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ βάςει των διεκνϊν πρακτικϊν του ΟΟΣΑ. 

  

Γενικό Προφίλ  

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο   Μόνιμο Ρροςωπικό   Α 

  Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο   Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου   Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ ………………   Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ 

εργαςίασ. 

Αναφζρατε……………………………. 

  Δ 

  Ε 
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χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται  Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ Αναφζρεται ςε 

Ρροϊςτάμενουσ Υπθρεςιϊν όλων των 

Υπουργείων και τθσ ΑΑΔΕ 

Ρροϊςτάμενοι Τμιματοσ Α : 

Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΑΜΜΑΤΕΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

Ρολιτικά Γραφεία Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Β : 

Αποκρατικοποιιςεων 

ΥΡΟΥΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΕΚΟ/ΝΡΙΔ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γ: Κινθτϊν 

Αξιϊν 

 

ΕΕΣΥΡ/ΤΑΙΡΕΔ/ΕΤΑΔ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δ: 

Ραρακολοφκθςθσ Εςόδων 

Αποκρατικοποιιςεων  

 

ΝΣΚ/Ειςαγγελικζσ και Δικαςτικζσ Αρχζσ   

 
 

 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Μονάδασ με τουσ ςκοποφσ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ 

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Μονάδασ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Ενκαρρφνει τθ ροι πλθροφοριϊν από πάνω προσ τα κάτω και αντίςτροφα.  

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανωτικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Μονάδα για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ υπθρεςίασ. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Μονάδασ και 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Μονάδασ.  

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει και παρακολουκεί τθν ορκι και ζγκαιρθ εφαρμογι των Δθμοςιονομικϊν Διαρκρωτικϊν 
Επιχειρθςιακϊν Σχεδίων και του Σχεδίου Δράςθσ του Υπουργείου Οικονομικϊν υποςτθρίηοντασ τθν 
πολιτικι θγεςία του Υπουργείου. 

 Ραρακολουκεί και ςυντονίηει όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ των αποκρατικοποιιςεων 
που υλοποιοφνται από το Ελλθνικό Δθμόςιο και ςυνδράμει, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, ςτα ζργα 
αποκρατικοποιιςεων ςτα οποία ςυμβάλλεται το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

 Ραρακολουκεί ςυςτθματικά τθν λειτουργία των ΔΕΚΟ, του κεςμικοφ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ (ν. 3429/2005) και ειςθγείται προτάςεισ για τθν υλοποίθςθ κεςμικϊν 
μεταρρυκμίςεων  ςχετικά με το νομικό πλαίςιο και τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ. 

 Συμβάλλει ςτθ διαχείριςθ όλων των κινθτϊν αξιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν με γνϊμονα τθν 
επίτευξθ του μζγιςτου δθμοςιονομικοφ οφζλουσ. Ειδικότερα ςυντονίηει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 
για τθν αποτελεςματικι εκπροςϊπθςθ του Υπουργείου ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ των ανωνφμων 
εταιρειϊν με μζτοχο το Ελλθνικό Δθμόςιο και γενικότερα τθ ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςτο μετοχικό 
κεφάλαιο αυτϊν. 

 Εποπτεφει τθ διαχείριςθ κάκε είδουσ τίτλων (όπωσ μετοχϊν, κοινϊν και προνομιοφχων, ομολογιϊν) 
που περιζρχονται ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο από οποιαδιποτε αιτία και θ παρακολοφκθςθ των εςόδων 
τουσ. 

 Ραρακολουκεί κατά λόγω αρμοδιότθτασ, κζματα τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ 
(Ν.4389/16). 
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Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

Εκπροςωπεί τθ Μονάδα όπου απαιτείται (ενδεικτικά γενικζσ ςυνελεφςεισ ΔΕΚΟ, ΕΕΣΥΡ, OECD Working Party 

on State Ownership & Privatization Practices κλπ). 

 

Απαιτοφμενα  Προςόντα 

Συπικά Προςόντα 

αρ. 94 παρ.1 ΡΔ 142/17 

(Α 181) και 84 του 

Ν.3528/07 

 

αρ. 4 και 27 του ΡΔ 

50/2001 (Αϋ39) 

 

Επικυμθτά προςόντα 

(πλζον των 

περιγραφόμενων ςτισ 

οργανικζσ διατάξεισ) 

Υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 84 του Ν.3528/07 (Δθμοςιοχπαλλθλικόσ κϊδικασ). 
  
 
 
 
 

 
Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα α) επεξεργαςίασ κειμζνων 
β)υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου 
 
 
 
 

 Επιςτθμονικι εξειδίκευςθ ςτθν οικονομικι ι νομικι επιςτιμθ  που 
αποδεικνφεται όπωσ ορίηεται ςτο άρκ. 2 του ΡΔ 50/2001.  

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

ΓΝΩΕΙ 

 

 Άριςτθ γνϊςθ εταιρικοφ δικαίου 

 Άριςτθ  γνϊςθ Λογιςτικϊν Σχεδίων και Δθμόςιου Λογιςτικοφ 

 Ρολφ καλι γνϊςθ διαχείριςθσ κρατικϊν τίτλων (μετοχϊν, ομολογιϊν κλπ) 

 Ρολφ καλι γνϊςθ χρθματοοικονομικϊν 

 Ρολφ καλι γνϊςθ χρθματοοικονομικισ λογιςτικισ /λογιςτικϊν 
ςχεδίων/δθμόςιου λογιςτικοφ 

 Καλι γνϊςθ δθμόςιων ςυμβάςεων 

 Καλι γνϊςθ ςε κζματα αποκρατικοποιιςεων 

 Καλι γνϊςθ δθμοςίου και ευρωπαϊκοφ δικαίου 

 Ρολφ καλι γνϊςθ εκκακαρίςεων ςυναλλαγϊν αποκρατικοποιιςεων μζςω 
ΤΑΙΡΕΔ 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 

εργαςίασ 

 Δυνατότθτα εργαςίασ πζραν του τυπικοφ ωραρίου 

 Δυνατότθτα μετακίνθςθσ εκτόσ ζδρασ ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
εξωτερικοφ 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα  

 Τιρθςθ πιεςτικϊν χρονοδιαγραμμάτων 

Εμπειρία 

Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 

του ν.3528/2007 (Αϋ 26) 

όπωσ τροποποιικθκε με 

το άρκρο 29 παρ.2 του 

ν.4369/2016 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι ενδιάμεςου (μεταξφ 

Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται 

υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

   ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 

   είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 
απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 
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 ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτο βακμό αυτόν ι 

   κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) 
ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν. 
 
ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Ρενταετι (5) εμπειρία ςε κζματα εταιρικοφ δικαίου 

 Τουλάχιςτον δεκαετι (10) εμπειρία ςε Λογιςτικά Σχζδια/Δθμόςιο Λογιςτικό 

 Τουλάχιςτον πενταετι (5) εμπειρία ςε χρθματοοικονομικι ανάλυςθ 

 Τουλάχιςτον διετι (2) εμπειρία ςε ζργα αποκρατικοποιιςεων και εκκακαρίςεισ 
ςυναλλαγϊν αποκρατικοποιιςεων μζςω ΤΑΙΡΕΔ 

Δεξιότθτεσ  Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθν 
επίλυςθ ηθτθμάτων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά του. 

 Διακζτει ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων και δυνατότθτα ευελιξίασ και 
διαπραγμάτευςθσ 

 Είναι οργανωτικόσ/θ και ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό/ομαδικό πνεφμα 

 Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ/ξ, αντικειμενικόσ/θ και εχζμυκοσ/θ 

 Διακζτει ικανότθτα ανταπόκριςθσ ςε αυςτθρά χρονοδιαγράμματα 

 Χαρακτθρίηεται από επαγγελματιςμό και αποφαςιςτικότθτα. 

 Διακζτει ικανότθτεσ προςαρμογισ ςτισ αλλαγζσ/αφομοίωςθσ νζων 
αντικειμζνων 

  

Διάρκεια κθτείασ  
Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν 

ανάλθψθ τθσ κζςθσ  
 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

 

3ετισ 

  

 

  

  

Τπογραφι Γενικοφ Διευκυντι  Τπογραφι Γενικοφ Γραμματζα Οικονομικισ 

Πολιτικισ 

Ν/Α 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΕΡΕΤΝΩΝ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και 
Ρρογραμματιςμοφ Ερευνϊν 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Ειδικι 
Γραμματεία ϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

Αλκίφρονοσ 92 & Ρειραιϊσ 207  
Τ.Κ. 118 53 
Ακινα 

Αποςτολι τθσ κζςθσ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ειδικό Γραμματζα Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ - Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ - Συλλογισ, Επεξεργαςίασ 
– Ανάλυςθσ Ρλθροφοριϊν 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ - Επιχειρθςιακοφ 
Σχεδιαςμοφ και Υποςτιριξθσ  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ - Ανάκτθςθσ 
Ρεριουςιακϊν Στοιχείων από Εγκλθματικζσ 
Δραςτθριότθτεσ και Αμοιβαίασ Συνδρομισ  

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 Δικαςτικζσ και Ειςαγγελικζσ Αρχζσ 

 Γενικι Γραμματεία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ 

Διαφκοράσ 

 Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Σϊμα Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

 Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων 
από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ 
Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των 
Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ  

 Άλλα Σϊματα Ελζγχου και Αρχζσ Επιβολισ του Νόμου 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



256 

 Διεκνείσ και Ευρωπαϊκοί Οργανιςμοί (Ο.Ο.Σ.Α., OLAF, 
Europol, Interpol κ.α.) 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 
και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Σχεδιάηει, ςυντονίηει και εποπτεφει τουσ ελζγχουσ που διενεργοφν οι υπθρεςίεσ τθσ Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και 
ανακζτει ςτοχευμζνουσ ελζγχουσ ςε αυτζσ. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των ειςερχομζνων καταγγελιϊν και 
πλθροφοριϊν.  

 Συμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ των ςχζςεων ςυνεργαςίασ και αμοιβαίασ διοικθτικισ ςυνδρομισ τθσ Ε.Γ. 
Σ.Δ.Ο.Ε. με διεκνείσ και ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ. 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται. 

 Συνεργάηεται με Ευρωπαϊκοφσ και Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (Ο.Ο.Σ.Α., OLAF, Europol, Interpol κ.α.)  

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ.94 παρ.8 του π.δ. 142/2017 (Α’181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 

Στθ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και 
Ρρογραμματιςμοφ Ερευνϊν προΐςτανται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Εφοριακϊν ι 
Τελωνειακϊν ι Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι κατθγορίασ 
ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ 
αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτον Ρίνακα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 
του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν κατθγορία 
Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ 
ΡΕ του κλάδου Οικονομικϊν Επικεωρθτϊν ι Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ ι Ρλθροφορικισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ 
οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 
προχποκζςεισ διοριςμοφ για τον κλάδο ΡΕ 
Ρλθροφορικισ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΤΕ των 
αντίςτοιχων κλάδων. 
 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ  

Γνϊςεισ  Ευρεία γνϊςθ των κεμάτων που ςχετίηονται με το 
Οικονομικό Ζγκλθμα και τθν καταπολζμθςι του 

 Επαρκισ γνϊςθ νομοκετικοφ πλαιςίου που αφορά τισ 
επιδοτιςεισ, τα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, τισ 
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ενωςιακζσ επιχορθγιςεισ 

 Γνϊςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία των Ευρωπαϊκϊν 
και Διεκνϊν Οργανιςμϊν και των κεςμϊν τθσ 
Δικαιοςφνθσ  

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ  

Εμπειρία 
 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 
(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 
ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 
επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

   ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 

επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

   είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό 

Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 

βακμό αυτόν ι 

   κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 

τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 

Τμιματοσ ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 

τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 
ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Ρροθγοφμενθ εμπειρία ςε ςυναφι κζματα με τα 
αντικείμενα τθσ Διεφκυνςθσ 

Δεξιότθτεσ 

  Είναι οργανωτικόσ/ διακζτει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Είναι αποτελεςματικόσ/διακζτει ικανότθτα επίλυςθσ 
προβλθμάτων 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

 Διαπραγματευτικι ικανότθτα 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ  Ναι/Πχι   

 

 

 

  

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(υπογράφεται κατά την ανάληψη καθηκόντων, 
μετά την επιλογή Προϊςταμζνων Διευθφνςεων 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4369/2016 ) 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Ειδικισ 

Γραμματείασ ΔΟΕ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ Υποςτιριξθσ 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Ειδικι 
Γραμματεία ϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

Αλκίφρονοσ 92 & Ρειραιϊσ 207  
Τ.Κ. 118 53 
Ακινα 

Αποςτολι τθσ κζςθσ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
……………… 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ειδικό Γραμματζα Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Αϋ - Διοικθτικισ Μζριμνασ  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ - Νομικισ Υποςτιριξθσ  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ - Επικοινωνιϊν, Τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ και Μζςων Δίωξθσ  

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ των Διευκφνςεων τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 Γ.Γ.Ρ.Σ. και Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου Υπουργείου 
Οικονομικϊν  

 Δικαςτικζσ και Ειςαγγελικζσ Αρχζσ 

 Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.) 

 Γενικι Γραμματεία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ 
Διαφκοράσ 

 Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

 ΓΔΟΥ και λοιπζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου 
Οικονομικϊν 
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Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με τον ςκοπό τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 
και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Υποςτθρίηει και αναβακμίηει τα μζςα, τουσ πόρουσ και το προςωπικό όλων των Διευκφνςεων τθσ Ε.Γ. 
Σ.Δ.Ο.Ε.  

 Μεριμνά για τθ νομικι υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν τθσ Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. 

 Υποςτθρίηει γραμματειακά τισ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ τθσ Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ.94 παρ. 8  του πδ 142/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στθ Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακισ Υποςτιριξθσ προΐςτανται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Εφοριακϊν ι 
Τελωνειακϊν ι Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι κατθγορίασ 
ΡΕ ι ΤΕ  οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ 
αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτον Ρίνακα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 
του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν κατθγορία 
Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία 
Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ αντίςτοιχα,  ι υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ του κλάδου Οικονομικϊν Επικεωρθτϊν ι 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου 
Ρλθροφορικισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ  
οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 
προχποκζςεισ διοριςμοφ για τον κλάδο ΡΕ ι  ΤΕ  
Ρλθροφορικισ, αντίςτοιχα, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται 
από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Γνϊςεισ  
Επικυμθτά προςόντα 

 Γνϊςθ αντικειμζνων τθσ Διεφκυνςθσ 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ  

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα 

 Ραρακολοφκθςθ Υπθρεςίασ ςε κζματα αςφαλείασ 
προςωπικοφ, υποδομϊν και υλικοτεχνικισ 
υποδομισ/εξοπλιςμοφ/ ευαίςκθτων υλικϊν 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ  
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Εμπειρία 
(παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4369/2016) 

 
α) ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 
 
 β) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα 
χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι 
 
 γ) κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 
 
 δ) κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 

 Εμπειρία ςε κζματα ςυναφι με τα αντικείμενα τθσ 
Διεφκυνςθσ 
 

Δεξιότθτεσ 

  Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Είναι αποτελεςματικόσ/Διακζτει ικανότθτα επίλυςθσ 
προβλθμάτων 

 Διακζτει διαπραγματευτικι ικανότθτα 

 Διακζτει ικανότθτα ςχεδιαςμοφ και ελζγχου 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων - αλλαγϊν  

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 
 
 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Ειδικισ 

Γραμματείασ ΔΟΕ 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ 

(υπογράφεται κατά την ανάληψη 
καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
ν.4369/2016 ) 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ .Δ.Ο.Ε.6 ΑΣΣΙΚΘ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ .Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Ειδικι 
Γραμματεία ϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικισ  
Αλκίφρονοσ 92 & Ρειραιϊσ 207  

      Τ.Κ. 118 53, Ακινα 

 Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 
Ολφμπου 29 

      Τ.Κ. 57 009, Καλοχϊρι Θεςςαλονίκθσ 
 

Αποςτολι τθσ κζςθσ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ειδικό Γραμματζα Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 
 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Αϋ Υποδιεφκυνςθσ 

 Ρροϊςτάμενοσ Βϋ Υποδιεφκυνςθσ 

 Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, 
Ρρογραμματιςμοφ και Δικαςτικοφ 

 Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων Ελζγχου Εκνικϊν και 
Κοινοτικϊν Δαπανϊν και Καταπολζμθςθσ Απάτθσ και 
Διαφκοράσ  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Χρθματοοικονομικϊν 
Υποκζςεων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ειδικϊν Υποκζςεων και 

                                                           
6
 Το παρόν περίγραμμα αντιςτοιχεί ςε δφο(2) κζςεισ: α) του Ρροϊςταμζνου τθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ ΣΔΟΕ Αττικισ και β) του Ρροϊςταμζνου 

τθσ Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ ΣΔΟΕ Μακεδονίασ των άρκρων 82 και 83 αντίςτοιχα του ςχεδίου πδ. 
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Ερευνϊν 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δίωξθσ Ναρκωτικϊν Ππλων 
και Λοιπϊν Ελεγχόμενων Ρροϊόντων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρροςταςίασ Διανοθτικισ 
Ιδιοκτθςίασ και Θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ελζγχου Κανόνων 
Διακίνθςθσ, Αγοράσ Ρροϊόντων και Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν 
 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςταμζνουσ των λοιπϊν Διευκφνςεων τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 ΓΓΡΣ 

 Α.Α.Δ.Ε., Τράπεηεσ, Οικονομικι Αςτυνομία, Λιμενικό 
Σϊμα 

 Γενικι Γραμματεία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ 
Διαφκοράσ 

 Δικαςτικζσ και Ειςαγγελικζσ Αρχζσ 

 Γενικό Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Σϊμα Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

 Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων 
από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ 
Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των 
Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ  

 Άλλα Σϊματα Ελζγχου και Αρχζσ Επιβολισ του Νόμου 
 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ και 
λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ 
Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ 
και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Εκδίδει τισ εντολζσ ελζγχου. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τθ ςυλλογι, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από 
βάςεισ δεδομζνων, ςτατιςτικζσ αναλφςεισ και λοιπζσ πθγζσ και τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων και 
ερευνϊν προσ εντοπιςμό, αποκάλυψθ, τεκμθρίωςθ και καταπολζμθςθ οικονομικϊν παραβάςεων και 
εγκλθμάτων για τθν προςταςία των ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 

 Χειρίηεται κζματα που αφοροφν ζρευνεσ θλεκτρονικοφ οικονομικοφ εγκλιματοσ και διανοθτικισ 
ιδιοκτθςίασ.  

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων και του επιχειροφμενου εμπορίου  με 
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παράνομεσ πράξεισ με ςκοπό τθν εξαπάτθςθ των αρχϊν. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κατοχισ και διακίνθςθσ απαγορευμζνων ι υπό ειδικό 
κακεςτϊσ ειδϊν και ουςιϊν. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο  τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που ςχετίηονται με τισ 
εκνικζσ και κοινοτικζσ επιδοτιςεισ και επιχορθγιςεισ.  

 Συντονίηει και εποπτεφει τθν ζρευνα και αποκάλυψθ  περιπτϊςεων  διαφκοράσ και απάτθσ.  

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο κανόνων διακίνθςθσ, αγοράσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν. 

 Συντονίηει και εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που αναφζρονται ςτθν 
προςταςία τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ι τον εντοπιςμό των ςχετικϊν 
παραβάςεων και παράνομων πράξεων, τθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, τθ δίωξθ των 
υπευκφνων παραβατϊν ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ.  
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθ Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  

 Συνεργάηεται με Ευρωπαϊκοφσ και Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (Ο.Ο.Σ.Α., OLAF, Europol, Interpol κ.α.) 
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ.95 παρ. 1 του  π.δ. 142/2017 (Α’181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 

Στισ Επιχειρθςιακζσ Διευκφνςεισ Σ.Δ.Ο.Ε. προΐςτανται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Εφοριακϊν ι 
Τελωνειακϊν ι Δθμοςιονομικϊν, ι υπάλλθλοι κατθγορίασ 
ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ 
αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτον Ρίνακα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 
του π.δ. 142/2017 που αφορά ςτθν κατθγορία 
Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ 
ΡΕ του κλάδου Οικονομικϊν Επικεωρθτϊν ι Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ ι Ρλθροφορικισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ 
οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 
προχποκζςεισ διοριςμοφ για τον κλάδο ΡΕ 
Ρλθροφορικισ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΤΕ των 
ανωτζρω κλάδων ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΤΕ 
οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 
προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτον 
Ρίνακα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του ςχεδίου 
π.δ. που αφορά ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 
Εκπαίδευςθσ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΤΕ του κλάδου 
Ρλθροφορικισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΤΕ οποιουδιποτε 
κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ 
διοριςμοφ για τον κλάδο ΤΕ Ρλθροφορικισ, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 
 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ  
 

Γνϊςεισ  Ρολφ καλι γνϊςθ των κεμάτων που ςχετίηονται με το 
Οικονομικό Ζγκλθμα  

 Ρολφ καλι γνϊςθ Ροινικισ και Διοικθτικισ 
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Δικονομίασ 

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Ενωςιακισ και Εκνικισ 
νομοκεςίασ ςχετικά με χρθματοδοτοφμενα 
προγράμματα 

 Γνϊςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία των Ευρωπαϊκϊν 
και Διεκνϊν Οργανιςμϊν και των κεςμϊν τθσ 
Δικαιοςφνθσ  
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα Αςφάλειασ 
των Υποδομϊν και ζλεγχοσ/επίβλεψθ χριςθσ 
υλικοτεχνικισ υποδομισ/εξοπλιςμοφ/ ευαίςκθτων 
υλικϊν 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ  
 

Εμπειρία 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 
(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 
ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 
επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

   ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 

επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

   είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό 

Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 

βακμό αυτόν ι 

   κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 

τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 

Τμιματοσ ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 

τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 

ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Ρροθγοφμενθ εμπειρία ςτθ ςχετικι με το αντικείμενο 
τθσ Διεφκυνςθσ ελεγκτικι διαδικαςία 
 

Δεξιότθτεσ 

  Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που ανακφπτουν κατά τθ 
διάρκεια των επιχειριςεων τθσ Υπθρεςίασ 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν  
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 Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Διαπραγματευτικι ικανότθτα 
 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ 

(υπογράφεται κατά την ανάληψη 
καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
ν.4369/2016 ) 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Ειδικισ 

Γραμματείασ ΔΟΕ  
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ Αϋ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ .Δ.Ο.Ε. ΑΣΣΙΚΘ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Αϋ Υποδιεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ 
Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Ειδικι 
Γραμματεία ϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικισ Αλκίφρονοσ 
92 & Ρειραιϊσ 207  

             Τ.Κ. 11853, Ακινα 
 

Αποςτολι τθσ κζςθσ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. 
Αττικισ  

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων Γϋ και Δϋ Ελζγχου Εκνικϊν 
και Κοινοτικϊν Δαπανϊν και Καταπολζμθςθσ Απάτθσ 
και Διαφκοράσ  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Εϋ Χρθματοοικονομικϊν 
Υποκζςεων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ ΣΤϋ Ειδικϊν Υποκζςεων και 
Ερευνϊν 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςτάμενο τθσ Βϋ Υποδιεφκυνςθσ τθσ 
Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικισ 

 Ρροϊςταμζνουσ των λοιπϊν Διευκφνςεων τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 ΓΓΡΣ 

 Α.Α.Δ.Ε., Τράπεηεσ, Οικονομικι Αςτυνομία, Λιμενικό 
Σϊμα 

 Γενικι Γραμματεία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ 
Διαφκοράσ 
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 Δικαςτικζσ και Ειςαγγελικζσ Αρχζσ 

 Γενικό Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Σϊμα Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

 Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων 
από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ 
Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των 
Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ  

 Άλλα Σϊματα Ελζγχου και Αρχζσ Επιβολισ του Νόμου 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Συνεργάηεται με τον Ρροϊςτάμενο τθσ Βϋ Υποδιεφκυνςθσ για τον ςυντονιςμό τθσ δράςθσ τουσ και τθν 
αποτελεςματικότερθ διεξαγωγι του ζργου τουσ. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υποδιεφκυνςθσ 
και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθν 
Υποδιεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Υποδιεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εποπτεφει και ςυντονίηει τισ εργαςίεσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ και ςυνεργάηεται κακθμερινά με τουσ 
Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων, ενθμερϊνεται για τθν πορεία των υποκζςεων και τα προβλιματα που 
προκφπτουν και παρζχει τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ όταν χρειάηεται. Ενθμερϊνει 
κακθμερινά τον Ρροϊςτάμενο τθσ  Διεφκυνςθσ για τθν πορεία των εργαςιϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ  και 
διαβουλεφεται ιδιαίτερα μαηί του για τισ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ των ενδεχόμενων προβλθμάτων 
που προκφπτουν. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων 

 Ειςθγείται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ για τθν κατανομι του προςωπικοφ που διατίκεται ςτθν 
Υποδιεφκυνςθ, ςτισ υποκείμενεσ οργανικζσ μονάδεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Συντονίηει τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων οικονομικοφ εγκλιματοσ μζςω τθσ διενζργειασ ελζγχων 
δθμοςίων δαπανϊν. 

 Εποπτεφει τον χειριςμό κεμάτων που αφοροφν ςυναλλαγζσ και δραςτθριότθτεσ, ωσ προϊόν μορφϊν 
διαφκοράσ δθμοςίων λειτουργϊν και άλλων εμπλεκόμενων προςϊπων που ςχετίηονται με το 
οικονομικό ζγκλθμα. 

 Εποπτεφει τθν προςταςία των ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ε.Ε. με τθν 
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των περιπτϊςεων οικονομικισ απάτθσ ςε βάροσ τουσ  

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων και του επιχειροφμενου εμπορίου με παράνομεσ 
πράξεισ με ςκοπό τθν εξαπάτθςθ των Αρχϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που ςχετίηονται με τισ εκνικζσ και 
κοινοτικζσ επιδοτιςεισ και επιχορθγιςεισ. 

 Εποπτεφει τθν ζρευνα και τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων διαφκοράσ και απάτθσ. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που αναφζρονται ςτθν προςταςία τθσ 
δθμόςιασ περιουςίασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ι τον εντοπιςμό των ςχετικϊν παραβάςεων και 
παράνομων πράξεων, τθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, τθ δίωξθ των υπευκφνων 
παραβατϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο για τθν προςταςία γενικότερα των οικονομικϊν ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου, τθσ εκνικισ οικονομίασ, τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, του 
ανταγωνιςμοφ και τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν των πολιτϊν και καταναλωτϊν, του κοινωνικοφ 
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ςυνόλου, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και των ςυμφερόντων τθσ Ε.Ε., προβαίνοντασ προσ 
τοφτο ςτθ διενζργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων για τθ διαςφάλιςθ αξιόπιςτων 
αποτελεςμάτων. Πταν κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ προκφπτουν διαπιςτϊςεισ που 
εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ άλλων αρχϊν ι φορζων, ςυνεργάηεται και ενθμερϊνει τισ εν λόγω 
αρχζσ και φορείσ. 

 Συμμετζχει ςτθ διεξαγωγι των ελζγχων και των επιχειριςεων δίωξθσ, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ι 

του δίδεται ςχετικι εντολι από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθν Υποδιεφκυνςθ, όπου απαιτείται. 

 Συνεργάηεται με Ευρωπαϊκοφσ και Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (Ο.Ο.Σ.Α., OLAF, Europol, Interpol κ.α.) 
 

Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ.95 παρ. 1 περ. δϋ και παρ. 2 του π.δ. 
142/2017 (Α’181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στισ Υποδιευκφνςεισ των Επιχειρθςιακϊν 
Διευκφνςεων Σ.Δ.Ο.Ε. προΐςτανται υπάλλθλοι, 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Εφοριακϊν ι 
Τελωνειακϊν ι Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που 
πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 
τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του παρόντοσ που 
αφορά ςτθν κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ 
Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 
Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα, ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ 
του κλάδου Οικονομικϊν Επικεωρθτϊν ι υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του 
κλάδου Ρλθροφορικισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι 
ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 
προχποκζςεισ διοριςμοφ για τον κλάδο ΡΕ ι ΤΕ 
Ρλθροφορικισ αντίςτοιχα, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 
Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 

 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ  

Γνϊςεισ  Ρολφ καλι γνϊςθ των κεμάτων που ςχετίηονται με το 
Οικονομικό Ζγκλθμα  

 Ρολφ καλι γνϊςθ Ροινικισ και Διοικθτικισ 
Δικονομίασ 

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Ενωςιακισ και Εκνικισ 
νομοκεςίασ ςχετικά με χρθματοδοτοφμενα 
προγράμματα 

 Γνϊςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία των Ευρωπαϊκϊν 
και Διεκνϊν Οργανιςμϊν και των κεςμϊν τθσ 
Δικαιοςφνθσ 

 Γνϊςθ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με κζματα 
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προμθκειϊν και ςυμβάςεων του Δθμοςίου, των 
Ν.Ρ.Δ.Δ. του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και των 
Ν.Ρ.Ι.Δ. που επιχορθγοφνται από τον Κρατικό 
Ρροχπολογιςμό. 

 Γνϊςθ τθσ τραπεηικισ νομοκεςίασ, τθσ νομοκεςίασ 
για τθν κεφαλαιαγορά και τθσ αςφαλιςτικισ 
νομοκεςίασ. 

 Γνϊςθ τθσ νομοκεςίασ περί Κοινωφελϊν Ιδρυμάτων,  
Εκνικϊν Κλθροδοτθμάτων, ςχολαηουςϊν 
κλθρονομιϊν, ςωματείων και λοιπϊν νομικϊν 
πρόςωπων, κοινωφελϊν περιουςιϊν κλπ. 

 Γνϊςθ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τισ Μθ 
Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ (Μ.Κ.Ο.) 
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα Αςφάλειασ 
των Υποδομϊν και ζλεγχοσ/επίβλεψθ χριςθσ 
υλικοτεχνικισ υποδομισ/εξοπλιςμοφ/ ευαίςκθτων 
υλικϊν 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ 
 

Εμπειρία 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 

(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 

παρ.2 του ν.4369/2016 

 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 
ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 
επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

   ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

   είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό 
Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν ι 

   κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 
Τμιματοσ ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 
 
ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Ρροθγοφμενθ εμπειρία ςτθ ςχετικι με το αντικείμενο 
τθσ Υποδιεφκυνςθσ ελεγκτικι διαδικαςία 
 

Δεξιότθτεσ 

  Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ για 
τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που ανακφπτουν 
κατά τθ διάρκεια των επιχειριςεων τθσ 
Υπθρεςίασ 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 
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 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν 

 Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Διαπραγματευτικι ικανότθτα 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Ειδικισ 

Γραμματείασ ΔΟΕ  

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(υπογράφεται κατά την ανάληψη 

καθηκόντων, μετά την επιλογή Προϊςταμζνων 
Διευθφνςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

ν.4369/2016 ) 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ Βϋ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ .Δ.Ο.Ε. ΑΣΣΙΚΘ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Βϋ Υποδιεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ 
Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Ειδικι 
Γραμματεία ϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικισ Αλκίφρονοσ 
92 & Ρειραιϊσ 207  

      Τ.Κ. 118 53, Ακινα 
 

Αποςτολι τθσ κζςθσ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. 
Αττικισ  

  

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ηϋ Ρροςταςίασ Διανοθτικισ 
Ιδιοκτθςίασ και Θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Θϋ Ελζγχου Κανόνων 
Διακίνθςθσ, Αγοράσ Ρροϊόντων και Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Θϋ Δίωξθσ Ναρκωτικϊν 
Ππλων και Λοιπϊν Ελεγχόμενων Ρροϊόντων 

 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςτάμενο τθσ Αϋ Υποδιεφκυνςθσ τθσ 
Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικισ 

 Ρροϊςταμζνουσ των λοιπϊν Διευκφνςεων τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 ΓΓΡΣ 

 Α.Α.Δ.Ε., Τράπεηεσ, Οικονομικι Αςτυνομία, Λιμενικό 
Σϊμα 
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 Γενικι Γραμματεία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ 
Διαφκοράσ 

 Δικαςτικζσ και Ειςαγγελικζσ Αρχζσ 

 Γενικό Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Σϊμα Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

 Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων 
από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ 
Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των 
Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ  

 Άλλα Σϊματα Ελζγχου και Αρχζσ Επιβολισ του Νόμου 

  

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υποδιεφκυνςθσ 
και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθν 
Υποδιεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Υποδιεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Εποπτεφει τον χειριςμό κεμάτων που αφοροφν ζρευνεσ θλεκτρονικοφ οικονομικοφ εγκλιματοσ και 
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, κακϊσ και ελζγχουσ περιουςιακισ κατάςταςθσ. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων και του επιχειροφμενου εμπορίου με παράνομεσ 
πράξεισ με ςκοπό τθν εξαπάτθςθ των Αρχϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κατοχισ και διακίνθςθσ απαγορευμζνων ι υπό ειδικό κακεςτϊσ ειδϊν και 
ουςιϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχοσ τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που αναφζρονται ςτθν προςταςία τθσ 
δθμόςιασ περιουςίασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ι τον εντοπιςμό των ςχετικϊν παραβάςεων και 
παράνομων πράξεων, τθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, τθ δίωξθ των υπευκφνων 
παραβατϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο κανόνων διακίνθςθσ, αγοράσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο για τθν προςταςία γενικότερα των οικονομικϊν ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου, τθσ εκνικισ οικονομίασ, τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, του 
ανταγωνιςμοφ και τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν των πολιτϊν και καταναλωτϊν, του κοινωνικοφ 
ςυνόλου, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και των ςυμφερόντων τθσ Ε.Ε., προβαίνοντασ προσ 
τοφτο ςτθ διενζργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων για τθ διαςφάλιςθ αξιόπιςτων 
αποτελεςμάτων. Πταν κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ προκφπτουν διαπιςτϊςεισ που 
εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ άλλων αρχϊν ι φορζων, ςυνεργάηεται και ενθμερϊνει τισ εν λόγω 
αρχζσ και φορείσ. 

  Συμμετζχει ςτθ διεξαγωγι των ελζγχων και των επιχειριςεων δίωξθσ, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ι 

του δίδεται ςχετικι εντολι από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθν Υποδιεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  

 Συνεργάηεται με Ευρωπαϊκοφσ και Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (Ο.Ο.Σ.Α., OLAF, Europol, Interpol κ.α.) 
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Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ.95 παρ. 1 περ. δϋ και παρ. 2 του π.δ. 
142/2017 (Α’181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στισ Υποδιευκφνςεισ των Επιχειρθςιακϊν 
Διευκφνςεων Σ.Δ.Ο.Ε. προΐςτανται υπάλλθλοι, 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Εφοριακϊν ι 
Τελωνειακϊν ι Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που 
πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 
τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του παρόντοσ που 
αφορά ςτθν κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ 
Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 
Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα, ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ 
του κλάδου Οικονομικϊν Επικεωρθτϊν ι υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του 
κλάδου Ρλθροφορικισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι 
ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 
προχποκζςεισ διοριςμοφ για τον κλάδο ΡΕ ι ΤΕ 
Ρλθροφορικισ αντίςτοιχα, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ  

Γνϊςεισ  Ρολφ καλι γνϊςθ των κεμάτων που ςχετίηονται με το 
Οικονομικό Ζγκλθμα  

 Ρολφ καλι γνϊςθ Ροινικισ και Διοικθτικισ 
Δικονομίασ 

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Ενωςιακισ και Εκνικισ 
νομοκεςίασ ςχετικά με χρθματοδοτοφμενα 
προγράμματα 

 Γνϊςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία των Ευρωπαϊκϊν 
και Διεκνϊν Οργανιςμϊν και των κεςμϊν τθσ 
Δικαιοςφνθσ  

 Γνϊςθ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με κζματα προςταςίασ 
εμπορικϊν ςθμάτων (Ν.4072/12), ειδικϊν 
τελωνειακϊν κακεςτϊτων, παραεμπορίου 
(Ν.4155/13), προςταςίασ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 
(Ν.2121/93), νομιμοποίθςθ παράνομων εςόδων από 
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ (ξζπλυμα βρϊμικου 
χριματοσ Ν.3691/08), Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα 
(Ν.2960/01), καταπολζμθςθσ ναρκωτικϊν (Ν. 
4139/13) και όπλων (Ν. 2168/93).  

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα Αςφάλειασ 
των Υποδομϊν και ζλεγχοσ/επίβλεψθ χριςθσ 
υλικοτεχνικισ υποδομισ/εξοπλιςμοφ/ ευαίςκθτων 
υλικϊν 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ  

Εμπειρία 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 
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Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 

(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 

παρ.2 του ν.4369/2016 

 

ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 

επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

   ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 

επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

   είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό 

Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 

βακμό αυτόν ι 

   κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 

τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 

Τμιματοσ ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 

τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 

ΕΠΙΘΤΜΘΣΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Ρροθγοφμενθ εμπειρία ςτθ ςχετικι με το αντικείμενο 
τθσ Υποδιεφκυνςθσ ελεγκτικι διαδικαςία 

Δεξιότθτεσ 

  Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που ανακφπτουν κατά τθ 
διάρκεια των επιχειριςεων τθσ Υπθρεςίασ 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν  

 Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Διαπραγματευτικι ικανότθτα  

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 

 Ναι/Πχι   

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(υπογράφεται κατά την ανάληψη 

καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του ν.4369/2016 ) 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Ειδικισ 

Γραμματείασ ΔΟΕ  
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ Αϋ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ .Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Αϋ  Υποδιεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ 
Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Ειδικι 
Γραμματεία ϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 
Ολφμπου 29 

      Τ.Κ. 57 009, Καλοχϊρι Θεςςαλονίκθσ  

Αποςτολι τθσ κζςθσ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. 
Μακεδονίασ  

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Βϋ Ελζγχου Εκνικϊν και 
Κοινοτικϊν Δαπανϊν και Καταπολζμθςθσ Απάτθσ 
και Διαφκοράσ  

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Γϋ Χρθματοοικονομικϊν 
Υποκζςεων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δϋ  Ειδικϊν Υποκζςεων και 
Ερευνϊν 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςτάμενο τθσ Βϋ Υποδιεφκυνςθσ τθσ 
Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 

 Ρροϊςταμζνουσ των λοιπϊν Διευκφνςεων τθσ 
Ειδικισ Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 ΓΓΡΣ 

 Α.Α.Δ.Ε., Τράπεηεσ, Οικονομικι Αςτυνομία, Λιμενικό 
Σϊμα 

 Γενικι Γραμματεία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ 
Διαφκοράσ 

 Δικαςτικζσ και Ειςαγγελικζσ Αρχζσ 

 Γενικό Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Σϊμα Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  
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 Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων 
από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ 
Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των 
Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ  

 Άλλα Σϊματα Ελζγχου και Αρχζσ Επιβολισ του 
Νόμου 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ 
Ειδικισ Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υποδιεφκυνςθσ 
και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται 
ςτθν Υποδιεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Υποδιεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Συντονίηει τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων οικονομικοφ εγκλιματοσ μζςω τθσ διενζργειασ ελζγχων 
δθμοςίων δαπανϊν. 

 Εποπτεφει τον χειριςμό κεμάτων που αφοροφν ςυναλλαγζσ και δραςτθριότθτεσ, ωσ προϊόν μορφϊν 
διαφκοράσ δθμοςίων λειτουργϊν και άλλων εμπλεκόμενων προςϊπων που ςχετίηονται με το 
οικονομικό ζγκλθμα. 

 Εποπτεφει τθν προςταςία των ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ε.Ε. με τθν 
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των περιπτϊςεων οικονομικισ απάτθσ ςε βάροσ τουσ.  

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων και του επιχειροφμενου εμπορίου με παράνομεσ 
πράξεισ με ςκοπό τθν εξαπάτθςθ των Αρχϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που ςχετίηονται με τισ εκνικζσ και 
κοινοτικζσ επιδοτιςεισ και επιχορθγιςεισ. 

 Εποπτεφει τθν ζρευνα και τθν αποκάλυψθ περιπτϊςεων διαφκοράσ και απάτθσ. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που αναφζρονται ςτθν προςταςία τθσ 
δθμόςιασ περιουςίασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ι τον εντοπιςμό των ςχετικϊν παραβάςεων και 
παράνομων πράξεων, τθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, τθ δίωξθ των υπευκφνων 
παραβατϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο για τθν προςταςία γενικότερα των οικονομικϊν ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου, τθσ εκνικισ οικονομίασ, τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, του 
ανταγωνιςμοφ και τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν των πολιτϊν και καταναλωτϊν, του κοινωνικοφ 
ςυνόλου, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και των ςυμφερόντων τθσ Ε.Ε., προβαίνοντασ 
προσ τοφτο ςτθ διενζργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων για τθ διαςφάλιςθ 
αξιόπιςτων αποτελεςμάτων. Πταν κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ προκφπτουν 
διαπιςτϊςεισ που εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ άλλων αρχϊν ι φορζων, ςυνεργάηεται και 
ενθμερϊνει τισ εν λόγω αρχζσ και φορείσ. 

 Συμμετζχει ςτθ διεξαγωγι των ελζγχων και των επιχειριςεων δίωξθσ, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ι 
του δίδεται ςχετικι εντολι από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθν Υποδιεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  

 Συνεργάηεται με Ευρωπαϊκοφσ και Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (Ο.Ο.Σ.Α., OLAF, Europol, Interpol κ.α.) 
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Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ. 95 παρ. 1 περ. δϋ και παρ. 2 του π.δ. 
142/2017 (Α’181) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στισ Υποδιευκφνςεισ των Επιχειρθςιακϊν 
Διευκφνςεων Σ.Δ.Ο.Ε. προΐςτανται υπάλλθλοι, 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Εφοριακϊν ι 
Τελωνειακϊν ι Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που 
πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του 
Ρίνακα τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του 
παρόντοσ που αφορά ςτθν κατθγορία 
Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία 
Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα, ι υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ του κλάδου Οικονομικϊν 
Επικεωρθτϊν ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του 
κλάδου Διοικθτικοφ Οικονομικοφ ι υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Ρλθροφορικισ ι 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε 
κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ 
διοριςμοφ για τον κλάδο ΡΕ ι ΤΕ Ρλθροφορικισ 
αντίςτοιχα, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ. 

Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ  

Γνϊςεισ  Ρολφ καλι γνϊςθ των κεμάτων που ςχετίηονται με 
το Οικονομικό Ζγκλθμα  

 Ρολφ καλι γνϊςθ Ροινικισ και Διοικθτικισ 
Δικονομίασ 

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Ενωςιακισ και Εκνικισ 
νομοκεςίασ ςχετικά με χρθματοδοτοφμενα 
προγράμματα 

 Γνϊςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία των Ευρωπαϊκϊν 
και Διεκνϊν Οργανιςμϊν και των κεςμϊν τθσ 
Δικαιοςφνθσ  

 Γνϊςθ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με κζματα 
προμθκειϊν και ςυμβάςεων του Δθμοςίου, των 
Ν.Ρ.Δ.Δ. του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και των 
Ν.Ρ.Ι.Δ. που επιχορθγοφνται από τον Κρατικό 
Ρροχπολογιςμό. 

 Γνϊςθ τθσ τραπεηικισ νομοκεςίασ, τθσ νομοκεςίασ 
για τθν κεφαλαιαγορά και τθσ αςφαλιςτικισ 
νομοκεςίασ. 

 Γνϊςθ τθσ νομοκεςίασ περί Κοινωφελϊν Ιδρυμάτων,  
Εκνικϊν Κλθροδοτθμάτων, ςχολαηουςϊν 
κλθρονομιϊν, ςωματείων και λοιπϊν νομικϊν 
πρόςωπων, κοινωφελϊν περιουςιϊν κλπ. 

 Γνϊςθ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τισ Μθ 
Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ (Μ.Κ.Ο.) 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα 
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Αςφάλειασ των Υποδομϊν και ζλεγχοσ/επίβλεψθ 
χριςθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ/εξοπλιςμοφ/ 
ευαίςκθτων υλικϊν 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ  

Εμπειρία 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 
(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 
ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 
επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται 
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

   ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

   είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 
Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό 
Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 
βακμό αυτόν ι 

   κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 
τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
προϊςταμζνου Τμιματοσ ι 
κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν 

 
 

 Ρροθγοφμενθ εμπειρία ςτθ ςχετικι με το 
αντικείμενο τθσ Υποδιεφκυνςθσ ελεγκτικι 
διαδικαςία 

Δεξιότθτεσ 

  Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που ανακφπτουν κατά 
τθ διάρκεια των επιχειριςεων τθσ Υπθρεςίασ 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν  

 Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Διαπραγματευτικι ικανότθτα 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 

 Ναι   

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Ειδικισ 

Γραμματείασ ΔΟΕ  

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(υπογράφεται κατά την ανάληψη 

καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του ν.4369/2016 ) 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ Βϋ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ .Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΖΚΔΟΘ: 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ: 

1 
 

Κωδικόσ κζςθσ:  

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ Ρροϊςτάμενοσ Βϋ Υποδιεφκυνςθσ Επιχειρθςιακισ 
Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. 
 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Ειδικι 
Γραμματεία ϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 
Ολφμπου 29 

      Τ.Κ. 57 009, Καλοχϊρι Θεςςαλονίκθσ  

Αποςτολι τθσ κζςθσ 

Αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται.  

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Υπαγωγι ςτο 
μιςκολόγιο 

  Μόνιμο Ρροςωπικό 
 

  Α 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

  Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου 
 

  Β 

  Επιπλζον αμοιβζσ  
 
 

  Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου 
   Γ 

   Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ. 
Αναφζρατε 
 
 

  Δ 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Αναφζρεται ςε:  Ρροϊςτάμενο Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. 
Μακεδονίασ 
 

Αναφζρονται ςε αυτόν:  Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Εϋ Δίωξθσ Ναρκωτικϊν 
Ππλων και Λοιπϊν Ελεγχόμενων Ρροϊόντων 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ ΣΤ Ρροςταςίασ Διανοθτικισ 
Ιδιοκτθςίασ και Θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ 

 Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ηϋ Ελζγχου Κανόνων 
Διακίνθςθσ, Αγοράσ Ρροϊόντων και Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν 

Συνεργάηεται με:  Ρροϊςτάμενο τθσ Αϋ Υποδιεφκυνςθσ τθσ 
Επιχειρθςιακισ Διεφκυνςθσ Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 

 Ρροϊςταμζνουσ των λοιπϊν Διευκφνςεων τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 ΓΓΡΣ 

 Α.Α.Δ.Ε., Τράπεηεσ, Οικονομικι Αςτυνομία, Λιμενικό 
Σϊμα 

 Γενικι Γραμματεία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ 
Διαφκοράσ 

 Δικαςτικζσ και Ειςαγγελικζσ Αρχζσ 
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 Γενικό Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Σϊμα Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

 Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων 
από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ 
Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των 
Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ  

 Άλλα Σϊματα Ελζγχου και Αρχζσ Επιβολισ του Νόμου 
 

Κφρια κακικοντα 

 Μεριμνά για τθν ευκυγράμμιςθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ με το ςκοπό τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ ςτθν οποία υπάγεται.  

 Ραρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ βάςει των επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υποδιεφκυνςθσ 
και λοιπϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθν 
Υποδιεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων. 

 Ραροτρφνει και αξιοποιεί το προςωπικό για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ 
Υποδιεφκυνςθσ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. 

 Εγκρίνει τα Ρεριγράμματα κζςεων Εργαςίασ των υποκειμζνων οργανικϊν μονάδων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Εποπτεφει τον χειριςμό κεμάτων που αφοροφν ζρευνεσ θλεκτρονικοφ οικονομικοφ εγκλιματοσ και 
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, κακϊσ και ελζγχουσ περιουςιακισ κατάςταςθσ. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων και του επιχειροφμενου εμπορίου με παράνομεσ 
πράξεισ με ςκοπό τθν εξαπάτθςθ των Αρχϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο τθσ κατοχισ και διακίνθςθσ απαγορευμζνων ι υπό ειδικό κακεςτϊσ ειδϊν και 
ουςιϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχοσ τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που αναφζρονται ςτθν προςταςία τθσ 
δθμόςιασ περιουςίασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ι τον εντοπιςμό των ςχετικϊν παραβάςεων και 
παράνομων πράξεων, τθν οικειοκελι ςυμμόρφωςθ των υπόχρεων, τθ δίωξθ των υπευκφνων 
παραβατϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο κανόνων διακίνθςθσ, αγοράσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν. 

 Εποπτεφει τον ζλεγχο για τθν προςταςία γενικότερα των οικονομικϊν ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου, τθσ εκνικισ οικονομίασ, τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, του 
ανταγωνιςμοφ και τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν των πολιτϊν και καταναλωτϊν, του κοινωνικοφ 
ςυνόλου, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και των ςυμφερόντων τθσ Ε.Ε., προβαίνοντασ προσ 
τοφτο ςτθ διενζργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικϊν επαλθκεφςεων για τθ διαςφάλιςθ αξιόπιςτων 
αποτελεςμάτων. Πταν κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ προκφπτουν διαπιςτϊςεισ που 
εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ άλλων αρχϊν ι φορζων, ςυνεργάηεται και ενθμερϊνει τισ εν λόγω 
αρχζσ και φορείσ. 

 Συμμετζχει ςτθ διεξαγωγι των ελζγχων και των επιχειριςεων δίωξθσ, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ι 
του δίδεται ςχετικι εντολι από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 
 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί τθν Υποδιεφκυνςθ, όπου απαιτείται.  

 Συνεργάηεται με Ευρωπαϊκοφσ και Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (Ο.Ο.Σ.Α., OLAF, Europol, Interpol κ.α.) 
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Απαιτοφμενα Προςόντα 

Συπικά  Προςόντα 
αρ.95 παρ. 1 περ. δϋ και παρ. 2 του π.δ. 
142/2017 (Α’181) 
 
 
 
 
 
 
 

Στισ Υποδιευκφνςεισ των Επιχειρθςιακϊν 
Διευκφνςεων Σ.Δ.Ο.Ε. προΐςτανται υπάλλθλοι, 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Εφοριακϊν ι 
Τελωνειακϊν ι Δθμοςιονομικϊν ι υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που 
πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) του Ρίνακα 
τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 89 του παρόντοσ που 
αφορά ςτθν κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ 
Εκπαίδευςθσ και ςτθν κατθγορία Τεχνολογικισ 
Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα, ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ 
του κλάδου Οικονομικϊν Επικεωρθτϊν ι υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του κλάδου Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ του 
κλάδου Ρλθροφορικισ ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ ι 
ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ 
προχποκζςεισ διοριςμοφ για τον κλάδο ΡΕ ι ΤΕ 
Ρλθροφορικισ αντίςτοιχα, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

 
Επικυμθτά πρόςκετα προςόντα πλζον των 
περιγραφόμενων ςτισ οργανικζσ διατάξεισ 
 

  

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ  

Γνϊςεισ  Ρολφ καλι γνϊςθ των κεμάτων που ςχετίηονται με το 
Οικονομικό Ζγκλθμα  

 Ρολφ καλι γνϊςθ Ροινικισ και Διοικθτικισ 
Δικονομίασ 

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Ενωςιακισ και Εκνικισ 
νομοκεςίασ ςχετικά με χρθματοδοτοφμενα 
προγράμματα 

 Γνϊςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία των Ευρωπαϊκϊν 
και Διεκνϊν Οργανιςμϊν και των κεςμϊν τθσ 
Δικαιοςφνθσ  

 Γνϊςθ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με κζματα προςταςίασ 
εμπορικϊν ςθμάτων (Ν.4072/12), ειδικϊν 
τελωνειακϊν κακεςτϊτων, παραεμπορίου 
(Ν.4155/13), προςταςίασ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 
(Ν.2121/93), νομιμοποίθςθ παράνομων εςόδων από 
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ (ξζπλυμα βρϊμικου 
χριματοσ Ν.3691/08), Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα 
(Ν.2960/01), καταπολζμθςθσ ναρκωτικϊν (Ν. 
4139/13) και όπλων (Ν. 2168/93). 

 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ  Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα Αςφάλειασ 
των Υποδομϊν και ζλεγχοσ/επίβλεψθ χριςθσ 
υλικοτεχνικισ υποδομισ/εξοπλιςμοφ/ ευαίςκθτων 
υλικϊν 

 Μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ  
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Εμπειρία 
 
 
 
Άρκρο 84, παράγραφοσ 2 του ν.3528/2007 
(Αϋ 26) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 
παρ.2 του ν.4369/2016 
 

Ωσ προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ ι αντίςτοιχου ι 
ενδιάμεςου (μεταξφ Διευκφνςεωσ και Τμιματοσ) 
επιπζδου οργανικϊν μονάδων επιλζγονται υπάλλθλοι 
κατθγορίασ ΡΕ ι TE εφόςον:  

   ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 

επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι 

   είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατζχουν το βακμό 

Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο 

βακμό αυτόν ι 

   κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά 

τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα προϊςταμζνου 

Τμιματοσ ι 

 κατζχουν το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο 

τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

 
 

 Ρροθγοφμενθ εμπειρία ςτθ ςχετικι με το αντικείμενο 
τθσ Υποδιεφκυνςθσ ελεγκτικι διαδικαςία 

Δεξιότθτεσ 

  Λαμβάνει αποφάςεισ υπό ςυνκικεσ πίεςθσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που ανακφπτουν κατά τθ 
διάρκεια των επιχειριςεων τθσ Υπθρεςίασ 

 Είναι οργανωτικόσ/ ζχει ικανότθτα ςυντονιςμοφ 

 Επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα 

 Είναι αποτελεςματικόσ 

 Είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων – 
ςυγκροφςεων, κινδφνων- αλλαγϊν  

 Διακζτει θγετικά χαρακτθριςτικά 

 Διαπραγματευτικι ικανότθτα 

Διάρκεια 
κθτείασ 

 Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ πριν τθν ανάλθψθ 
τθσ κζςθσ 

 Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

3 ζτθ 
 

 Ναι   

 

 

 

 

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Ειδικισ 

Γραμματείασ ΔΟΕ  

 

Τπογραφι Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ 
(υπογράφεται κατά την ανάληψη 

καθηκόντων, μετά την επιλογή 
Προϊςταμζνων Διευθφνςεων ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του ν.4369/2016 ) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β’ 

 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΘΘ ΤΠΟΨΘΦΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΘΜΕΙΩΜΑΣΟ  
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Α. ΑΙΣΘΘ ΤΠΟΨΘΦΙΟΣΘΣΑ 

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ:  2/………../0004/……06.2018 

ΠΡΟ: ΑΤΣΟΣΕΛΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΘΡΤΟΜΕΝΕ ΘΕΕΙ 
ΠΡΟΣΙΜΘΘ 

(ζωσ πζντε κατϋ ανϊτατο όριο): 

Γενικι Διεφκυνςθ 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 

Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ και 
Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν 

 

Διεφκυνςθ Εποπτευόμενων Φορζων  

Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ  

Διεφκυνςθ Εκκακαρίςεων και Ειδικϊν 
Οικονομικϊν Θεμάτων 

 

Διεφκυνςθ Προμθκειϊν, Διαχείριςθσ 
Τλικοφ και Τποδομϊν 

 

Γενικι Διεφκυνςθ Τποδομϊν 
Πλθροφορικισ και 
Επικοινωνιϊν 

Διεφκυνςθ Λειτουργίασ Οριηόντιων 
υςτθμάτων, Εκτυπϊςεων, 
Λειτουργικισ Τποςτιριξθσ και 
Τποςτιριξθσ Χρθςτϊν 

 

Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Τπολογιςτικϊν 
Τποδομϊν – Κυβερνθτικοφ Νζφουσ 

 

Γενικι Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ 
και Παραγωγικισ Λειτουργίασ 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 

Διεφκυνςθ χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ 
Εφαρμογϊν 

 

Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Λειτουργίασ 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 
Δθμοςιονομικοφ Σομζα 

 

Διεφκυνςθ Λειτουργίασ 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 
Δθμοςιονομικοφ Σομζα 

 

Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ 
Πολιτικισ 

Διεφκυνςθ Μακροοικονομικισ 
Πολιτικισ και Προβλζψεων 

 

Διεφκυνςθ Φορολογικισ Πολιτικισ  

Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
Διεκνϊν χζςεων 

 

Διεφκυνςθ Χρθματοοικονομικισ 
Πολιτικισ 
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Γενικι Διεφκυνςθ 
Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ και 
Προχπολογιςμοφ 

Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

 

Τποδιεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

 

Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και 
Δθμοςιονομικϊν τοιχείων 

 

Διεφκυνςθ Ειςοδθματικισ Πολιτικισ  

Διεφκυνςθ Αξιολόγθςθσ Δράςεων 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

Διεφκυνςθ Επεξεργαςίασ Νομοκετικϊν 
Πράξεων και Κανονιςτικϊν Διοικθτικϊν 
Πράξεων 

 

Γενικι Διεφκυνςθ 
Θθςαυροφυλακίου και 
Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

Διεφκυνςθ Λογιςτικισ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ 

 

Διεφκυνςθ Κρατικϊν Εγγυιςεων και 
Κίνθςθσ Κεφαλαίων 

 

Διεφκυνςθ Κατάρτιςθσ και υντονιςμοφ 
Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 

 

Ενιαία Αρχι Πλθρωμισ  

Γενικι Διεφκυνςθ 
Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων 

Διεφκυνςθ χεδιαςμοφ, Μεκοδολογίασ 
και Επιβολισ Κυρϊςεων 

 

Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και 
υντονιςμοφ Ελζγχων 

 

Α’ Δ.Τ.Ε.Ε.  

Β’ Δ.Τ.Ε.Ε.  

Γ’ Δ.Τ.Ε.Ε.  

Δ’ Δ.Τ.Ε.Ε.  

Ε’ Δ.Τ.Ε.Ε.  

Σ’ Δ.Τ.Ε.Ε.  

Η’ Δ.Τ.Ε.Ε.  

Θ’ Δ.Τ.Ε.Ε.  
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Δ.Τ.Ε.Ε. ςτθ Νομαρχία Ακθνϊν  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτθ Νομαρχία Πειραιά  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτο Νομό Αρκαδίασ  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτο Νομό Αχαΐασ  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτο Νομό Θρακλείου  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτο Νομό Ιωαννίνων  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτο Νομό Κζρκυρασ  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτο Νομό Κοηάνθσ  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτο Νομό Κυκλάδων  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτο Νομό Λαρίςθσ  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτο Νομό Λζςβου  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτο Νομό Ροδόπθσ  

Δ.Τ.Ε.Ε. ςτο Νομό Φκιϊτιδασ  

Γενικι Διεφκυνςθ Ελζγχων 
υγχρθματοδοτοφμενων 
Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε..Π.) 

Διεφκυνςθ χεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ 
Ελζγχων 

 

Διεφκυνςθ Α’ Ελζγχου Διαχείριςθσ 
υγχρθματοδοτοφμενων 
Προγραμμάτων 

 

Διεφκυνςθ Β’ Ελζγχου Διαχείριςθσ 
υγχρθματοδοτοφμενων 
Προγραμμάτων 

 

Διεφκυνςθ Γϋ Πιςτοποίθςθσ δαπανϊν 
Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Σαμείου 
Εγγυιςεων (Ε.Γ.Σ.Ε.) και Ευρωπαϊκοφ 
Γεωργικοφ Σαμείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 

 

 
Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ 
Περιουςίασ και Κοινωφελϊν 
Περιουςιϊν 

Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Περιουςίασ  

Διεφκυνςθ Κοινωφελϊν Περιουςιϊν  
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Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  

Κτθματικι Τπθρεςία Ακθνϊν-
Ανατολικισ Αττικισ 

 

Κτθματικι Τπθρεςία Θεςςαλονίκθσ  

Κτθματικι Τπθρεςία Πειραιά-νιςων και 
Δυτικισ Αττικισ 

 

Αυτοτελείσ Διευκφνςεισ 

Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου  

Διεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 

Τποδιεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ 

 

Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ 

 

Κεντρικι Μονάδα Κρατικϊν Ενιςχφςεων  

Μονάδα Αποκρατικοποιιςεων, 
Διαχείριςθσ Κινθτϊν Αξιϊν και 
Επιχειρθςιακοφ χεδιαςμοφ 

 

Διεφκυνςθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και 
Προγραμματιςμοφ Ερευνϊν 

 

Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακισ Τποςτιριξθσ  

Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ .Δ.Ο.Ε. 
Αττικισ 

 

Α’ Τποδιεφκυνςθ Επιχειρθςιακισ 
Διεφκυνςθσ .Δ.Ο.Ε. Αττικισ 

 

Β’ Τποδιεφκυνςθ Επιχειρθςιακισ 
Διεφκυνςθσ .Δ.Ο.Ε. Αττικισ 

 

Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ .Δ.Ο.Ε. 
Μακεδονίασ 

 

Αϋ Τποδιεφκυνςθ Επιχειρθςιακισ 
Διεφκυνςθσ .Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 

 

Βϋ Τποδιεφκυνςθ Επιχειρθςιακισ 
Διεφκυνςθσ .Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 

 

ΑΔΑ: ΩΩ4ΚΗ-ΖΘ4



288 

Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΡΑΤΟΣ: ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΘΤΟΣ: 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΓΕΝΝΘΣΘΣ: ΤΟΡΟΣ ΓΕΝΝΘΣΘΣ: 

ΑΔΤ: 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΓΑΣΙΑΣ: FAX: ΚΙΝΘΤΟ: 

 Ε-MAIL:  1. (εργαςίασ) 

 Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΘΡΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: 

ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ: 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ/ΕΚΡΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ: ΒΑΘΜΟΣ: 

ΦΟΕΑΣ ΟΓΑΝΙΚΘΣ ΘΕΣΘΣ: ΦΟΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΥΡΘΕΤΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 
υπάλλθλοσ) 

ΑΜΟΔΙΟΣ ΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ: 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ:   E - MAIL: 
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Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ  όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ κατθγορίασ/εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ ι ΤΕ  

Κατζχω οργανικι κζςθ ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν και υπάγομαι ςτισ διατάξεισ του 
Υπαλλθλικοφ Κϊδικα 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι  

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και κατζχω το βακμό 
Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτό ι 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και 
κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτό ι 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και κατζχω το 
βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτο βακμό αυτό ι 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ κακικοντα 
προϊςταμζνου Τμιματοσ. 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτο βακμό αυτόν.  

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ ι ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ, το οποίο 
αποτελεί τυπικό προςόν του κλάδου, οι υπάλλθλοι του οποίου προβλζπεται ότι μποροφν 
να προΐςτανται ςτθ/ςτισ  Διεφκυνςθ/εισ  για τθν/τισ οποία/εσ υποβάλλω υποψθφιότθτα 

 

Κατζχω αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 

 

Διακζτω π.χ. πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ γλϊςςασ  
(εάν απαιτείται)  

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  

  

Ενότθτα Α.5: ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΣΘΣΑ 

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 
 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία  

Δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία  

Δεν ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν. 

3528/2007) αδικιματα 
 

Δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου 

αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι 

τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 2017, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4369/2016. 
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ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 

αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 

άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. Σε 

περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 

 

Ο/Θ αιτϊν/-οφςα: 

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

Υπογραφι 

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

Θμερομθνία 
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Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ  

Β.1. ΣΤΠΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΚΑΣΑΡΣΙΘ 

ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ: 

Σίτλοσ πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 

   

ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΘ ΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΒΑΘΜΙΔΑ: 

Σίτλοσ πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 

   

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΙΣΛΟΙ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: 

Σίτλοσ πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 

   

ΤΝΑΦΕ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: 

Σίτλοσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 

   

ΤΝΑΦΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ: 

Σίτλοσ Μεταπτυχιακοφ Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 
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ΔΕΤΣΕΡΟ ΤΝΑΦΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ: 

Σίτλοσ Μεταπτυχιακοφ Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 

  

 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΙΣΛΟΙ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: 

 Διδακτορικό Δίπλωμα/  

Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ 
Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΟΙΣΘΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΔΔΑ: 

Σμιμα Εξειδίκευςθσ (εάν υπάρχει) Εκπαιδευτικι ειρά 
Ζτοσ 

αποφοίτθςθσ 

  

 

 

 

 

   

ΓΝΩΘ ΞΕΝΘ ΓΛΩΑ: 

Ξζνθ γλϊςςα Επίπεδο Σίτλοσ πιςτοποιθτικοφ/Φορζασ ζκδοςθσ 
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Β.2. ΕΡΓΑΙΑΚΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΘΘ ΚΑΘΘΚΟΝΣΩΝ ΕΤΘΤΝΘ  

Β.2.1. ΕΡΓΑΙΑΚΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ε ΦΟΡΕΙ ΣΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΚΘΘ ΚΑΘΘΚΟΝΣΩΝ ΕΤΘΤΝΘ 

Διάρκεια 

απαςχόλθςθσ 

(ζτθ/μινεσ) 

Φορζασ απαςχόλθςθσ 
Οργανικι 

μονάδα 
Θζςθ 

Περιγραφι αντικειμζνου 

εργαςίασ 

 

    

 

    

 

    

 

    

ΠΙΣΟΠΟΙΘΜΕΝΘ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ: (τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ υποπερ. ηηϋ 

τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 85 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα): 

Φορζασ 

Επιμόρφωςθσ 
Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ 

Θμζρεσ/Ϊρεσ 

επιμόρφωςθσ 

Ζτοσ 

παρακολοφκθςθσ 
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Β.2.2. ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ Ω ΠΡΟΫΠΘΡΕΙΑ 

Διάρκεια 

απαςχόλθςθσ 
Φορζασ απαςχόλθςθσ Θζςθ/Ιδιότθτα Περιγραφι αντικειμζνου εργαςίασ 
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Β.3. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ   

Β.3.1. ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Ιδιότθτα Φορζασ Αντικείμενο εργαςιϊν Ζτοσ ςυμμετοχισ 

    

    

    

    

Β.3.2. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Είδοσ ςυγγραφικοφ 

ζργου 

Τίτλοσ ςυγγραφικοφ 

ζργου 
Δθμοςίευςθ ςε: Ζτοσ δθμοςίευςθσ 

    

    

    

Β.3.3. ΕΙΘΓΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Ε ΘΜΕΡΙΔΕ, ΤΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ. 

Είδοσ δραςτθριότθτασ 

(π.χ. ανακοίνωςθ, 

ειςιγθςθ) 

Φορζασ διοργάνωςθσ Θζμα ειςιγθςθσ/ανακοίνωςθσ Ζτοσ διεξαγωγισ 
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Β.3.4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Είδοσ διδακτικισ 

εμπειρίασ 
Φορζασ  Θζμα  Ζτοσ  

    

    

Β.3.5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΠΕΡΑΝ ΣΘ ΠΙΣΟΠΟΙΘΜΕΝΘ 

Φορζασ επιμόρφωςθσ Ρρόγραμμα επιμόρφωςθσ 
Θμζρεσ 

επιμόρφωςθσ 
Ζτοσ επιμόρφωςθσ 

    

    

 

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

Υπογραφι 

……………………………………………  

(Ονοματεπϊνυμο υποψθφίου)  

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

Θμερομθνία 

Β.3.6. ΓΝΩΘ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Θ/Τ: 

Είδοσ γνϊςθσ 

(π.χ. επεξεργαςία κειμζνου) 
Σρόποσ κτιςθσ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Τ 

  

Β.3.7. ΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 
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