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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: 06 Νοεμβρίου 2019 

 

        Αρ. Πρωτ.:    63535 

       

 

Προς: 

1.Όλες τις Υπηρεσίες της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

2.Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού του 

κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού 

στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. 

 

ΣΧΕΤ: Η υπ΄αριθμ. ΓΡ. ΥΦ. 265 ΕΞ/2019/04-11-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον 

Πρωθυπουργό (ΑΔΑ: 6ΑΙΧΟΞΘ6-6ΙΙ) ορθή επανάληψη.  

   

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική απόφαση αναφορικά με το αντικείμενο του 

θέματος, για ενημέρωσή σας.    

Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική απόφαση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της 

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

και  στην υποκατηγορία “ Μετατάξεις - Αποσπάσεις”.  

 

Συνημμένα: 

-Η ανωτέρω σχετική Απόφαση 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.Σ. 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Διοίκησης 

 

 

Αθανάσιος Μπογιαννίδης 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php
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ΟΘΗ ΕΡΑΝΑΛΗΨΗ 
 
Αθήνα,  04/11/2019 
Α.Ρ.:   Γ. ΥΦ. 265 ΕΞ  /2019       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΡΟΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ  
 
Δ/νςη: Φραγκοφδη 11 και Αλ. Ράντου 
Τ.Κ.:   101 63 Αθήνα 
 

 

 
 

Θζμα: Ανακοίνωςη - Ρρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για απόςπαςη προςωπικοφ 
του κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ ςτο ιδιαίτερο γραφείο του 
Υφυπουργοφ ςτον Ρρωθυπουργό ςτον οποίο ζχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητεσ τησ Γενικήσ 
Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ενημζρωςησ. 
 

 

ΑΡΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΣΤΟΝ ΡΩΘΥΡΟΥΓΟ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

I.Τισ διατάξεισ: 

1. του ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτοσ: Οργάνωςη, λειτουργία και διαφάνεια τησ 

Κυβζρνηςησ, των Κυβερνητικών οργάνων και τησ Κεντρικήσ Δημόςιασ Διοίκηςησ» (ΦΕΚ Α' 

133) και ιδίωσ τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 28 του νόμου αυτοφ, όπωσ 

τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ των παρ. 4 και 5 του άρκρου 175 του N. 4335/2019 

«Επενδφω ςτην Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 167) και ιςχφει. 

2. του ν.3861/2010 «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 112) 

3. του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηςη τησ νομοθεςίασ για την Κυβζρνηςη και 

τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Αϋ 98) 

4. του άρκρου 5 του π.δ.81/2019  «Σφςταςη, ςυγχώνευςη, μετονομαςία και κατάργηςη 

Υπουργείων και καθοριςμόσ των αρμοδιοτήτων τουσ-Μεταφορά υπηρεςιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξφ Υπουργείων» (ΦΕΚ Αϋ119), 

5. του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τησ Κυβζρνηςησ, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Αϋ121) και διορκϊςεισ ςφαλμάτων (ΦΕΚ Α’ 126),  

6. του άρκρου 1 τθσ αρ. Υ18/2019 απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Ανάθεςη αρμοδιοτήτων 

ςτον Υφυπουργό Στυλιανό Πζτςα» (ΦΕΚ Βϋ3008), 
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II. Τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ οι οποίεσ 

ςχετίηονται με τθν κατά λόγο αρμοδιότθτασ αποςτολι τθσ για τθν προβολι του κυβερνθτικοφ 

ζργου ςτο εξωτερικό. 

ΙΙΙ. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ 

του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 

 

ΑΡΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Απευκφνουμε πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για απόςπαςη ςτο ιδιαίτερο γραφείο του 

Υφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό, ςτον οποίο ζχουν ανατεκεί οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ, δφο (2) υπαλλήλων, του κλάδου Συμβοφλων και 

Γραμματζων Επικοινωνίασ, για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων ςυνεργατϊν οι οποίεσ ζχουν 

ςυςτακεί με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 175 του N. 4335/2019 «Επενδφω ςτην Ελλάδα 

και άλλεσ διατάξεισ» 

 

Θ απόςπαςθ διενεργείται με απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ 

διάταξθσ, χωρίσ να απαιτείται γνϊμθ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου και χωρίσ χρονικό περιοριςμό 

τθσ απόςπαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 29, του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 

Α' 133). 

 

Οι αρμοδιότθτεσ που κα ανατεκοφν ςτουσ αποςπαςμζνουσ υπαλλιλουσ κα αφοροφν ςτθ 

ςυνεργαςία με τα Γραφεία Δθμόςιασ Διπλωματίασ του Υπουργείου Εξωτερικϊν για τθν προβολι 

του κυβερνθτικοφ ζργου ςτο εξωτερικό.  

 

Ειδικότερα, ςτισ εργαςίεσ των αποςπαςμζνων κα ςυμπεριλαμβάνονται, μεταξφ άλλων: 

- θ παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςτθν εγχϊρια και διεκνι ςκθνι και θ ςχετικι 

ενθμζρωςθ του Υφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό,  

- θ παρακολοφκθςθ τθσ εικόνα τθσ χϊρασ και ο αντίκτυποσ αυτισ ςτθ διεκνι κοινι γνϊμθ 

και ςτα διεκνι ΜΜΕ,  

- θ χαρτογράφθςθ και ανάλυςθ του διεκνοφσ επικοινωνιακοφ περιβάλλοντοσ και τθσ 

επικοινωνιακισ κζςθσ τθσ χϊρασ και των κρατικϊν φορζων ςε αυτό,  

- θ πρόταςθ προσ τον Υφυπουργό ςτον Πρωκυπουργό κατευκφνςεων για τθ χάραξθ και 

εφαρμογι επικοινωνιακισ πολιτικισ,  

- θ μζριμνα για τθν επικοινωνία των ελλθνικϊν κζςεων και απόψεων ςτθ διεκνι κοινι 

γνϊμθ, για τθν προβολι τθσ χϊρασ και τθν αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ τθσ ςτο εξωτερικό, με 

τθ χριςθ και αξιοποίθςθ κάκε πρόςφορου μζςου και διαφλου επικοινωνίασ,  

- κάκε άλλθ εργαςία που μπορεί να τουσ ανατίκεται από τον Υφυπουργό ςτον 

Πρωκυπουργό ςτο πλαίςιο τθσ προβολισ του κυβερνθτικοφ ζργου ςτο εξωτερικό. 
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Προςόντα τα οποία κα λθφκοφν υπόψθ για τθν τελικι επιλογι των υποψθφίων είναι:   

Σχετικι πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ ςε ςυναφι αντικείμενα με αυτά των αρμοδιοτιτων τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ διατάξεισ 

του άρκρου 28 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133), μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι ςπουδϊν, θ 

αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, θ άριςτθ ι πολφ καλι 

γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, προθγοφμενθ εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν αξιολόγθςθ και υλοποίθςθ 

κρατικϊν πολιτικϊν, προχπθρεςία ςε Γραφεία Δθμόςιασ Διπλωματίασ του Υπουργείο 

Εξωτερικϊν ι ςε ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, μελζτεσ, δθμοςιεφςεισ και ςυνζδρια, 

ςυμμετοχι ςε ομάδεσ εργαςίασ και διοίκθςθσ ζργου, επιτελικι εμπειρία. 

Δικαίωμα υποβολισ αιτιςεων ζχουν όλοι οι υπάλλθλοι του κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων 

Επικοινωνίασ, ανεξαρτιτωσ τθσ μονάδασ ι υπθρεςίασ του δθμοςίου τομζα ςτθν οποία οι 

υπάλλθλοι του εν λόγω κλάδου υπθρετοφν. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ςτθ Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ και 

Ενθμζρωςθσ θλεκτρονικά τθν αίτθςι τουσ από  Δευτζρα 04.11.2019  μζχρι  Τετάρτη 14.11.2019. 

ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: epopteia@mindigital.gr τα κάτωκι: 

 

1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ (υπόδειγμα τθσ αίτθςθσ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 για τθν πιςτότθτα του περιεχομζνου 

του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ. 

4. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότθτασ 

 

Αίτθςθ που υποβάλλεται δεν εξετάηεται και απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, εφ’ όςον υποβλθκεί 

εκπρόκεςμα ςτθ Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ κατά τα ανωτζρω κακϊσ και 

ςτθν περίπτωςθ που μαηί με τθν αίτθςθ του υποψθφίου δεν ςυνυποβλθκεί το ςφνολο των 

ανωτζρω εγγράφων. Επίςθσ, δεν εξετάηεται και απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ υποψθφιότθτα, 

εφ’ όςον ςτθν αίτθςθ ι το βιογραφικό δεν αναγράφονται ςτοιχεία τθλεφωνικισ ι και 

θλεκτρονικισ επικοινωνίασ με τον υποψιφιο. 

Θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ των υπαλλιλων που κα επιλεγοφν, κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του 
φορζα προζλευςθσ. 

Κάκε φορζασ ςτον οποίο αποςτζλλεται θ παροφςα ανακοίνωςθ - πρόςκλθςθ οφείλει να τθν 

κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ του και τουσ εποπτευομζνουσ από αυτόν φορείσ. Θ 

παροφςα αποςτζλλεται ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν προκειμζνου να ειςαχκεί ςτο δικτυακό τόπο 

του www.minadmin.gov.gr  

 

Οι Διευκφνςεισ Διεκνοφσ Επικοινωνίασ και Διπλωματίασ Μζςων Ενθμζρωςθσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμόςιασ Διπλωματίασ, Θρθςκευτικϊν και Προξενικϊν Υποκζςεων του 

Υπουργείου Εξωτερικϊν, ςτισ οποίεσ επίςθσ αποςτζλλεται θ παροφςα ανακοίνωςθ-πρόςκλθςθ, 

mailto:epopteia@mindigital.gr
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παρακαλοφνται όπωσ μεριμνιςουν για τθν κοινοποίθςι τθσ αρμοδίωσ ςτα Γραφεία Δθμόςιασ 

Διπλωματίασ ςτο εξωτερικό, προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ όλοι οι υπθρετοφντεσ υπάλλθλοι. 

 

Για επιπλζον πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο τθλζφωνο 210 

9098380 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ 11:00 ζωσ 14:00. (υπεφκυνθ επικοινωνίασ 

κα. Δζςποινα Ηερβοφ). 

                             
  
                                                        
                                                                Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΣΤΟΝ ΡΩΘΥΡΟΥΓΟ 
                                                                          
                                                                                 ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΕΤΣΑΣ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ: 

Α. Υπουργείο Εξωτερικϊν        

     Γενικισ Γραμματεία Δθμόςιασ Διπλωματίασ, Θρθςκευτικϊν και Προξενικϊν Υποκζςεων,    

     Διευκφνςεισ Διεκνοφσ Επικοινωνίασ 

     Διεφκυνςθ Διπλωματίασ Μζςων Ενθμζρωςθσ 

Β. Όλα τα Υπουργεία - Διευκφνςεισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Γ. Όλεσ οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ – Διευκφνςεισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Δ. Όλεσ οι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ 

 

ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

 Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ 
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ΑΙΤΗΣΗ 
 
 

 

 

Πνομα: 

Επώνυμο: 

Πνομα Ρατρόσ:  

Επώνυμο Ρατρόσ: 

Ημερ. Γζννηςησ: 

Επάγγελμα:  

Υπηκοότητα:  

Διεφθυνςη:  

Α.Δ.Τ.: 

E-mail:  

Τηλζφωνο:  

 
                            
ΘΕΜΑ: Αίτημα για Απόςπαςη ςτο ιδιαίτερο 

γραφείο του Υφυπουργοφ ςτον Ρρωθυπουργό 

ςτη Γενική́ Γραμματεία Επικοινωνίασ και 

Ενημζρωςησ ςφμφωνα με την υπ’αριθμ  

………………………. ανακοίνωςη - πρόςκληςη 

εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 

 
Συνθμμζνα:  

1- Βιογραφικό ςθμείωμα. 
2- Υπεφκυνθ διλωςθ. 
3- Αντίγραφο δελτίου ταυτότθτασ. 

 
 
 

ΡΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ 
 
               
 
 
 
Δια τθσ παροφςθσ ςασ υποβάλλω το αίτθμά μου για 

απόςπαςθ ςτθ Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ και 

Ενθμζρωςθσ – Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργοφ ςτον 

Πρωκυπουργό, επιςυνάπτοντασ βιογραφικό 

ςθμείωμα, υπεφκυνθ διλωςθ και αντίγραφο δελτίου 

ταυτότθτασ, βάςει τθσ υπ’ αρικμ ………… ανακοίνωςθσ-

πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

 

Φορζασ:………………………………………………………………... 

Διεφκυνςθ:................................................................ 

Τμιμα:.......................................................................  

Κατθγορία:................................................................. 

Κλάδοσ:...................................................................... 

Ταχ. Δ/νςθ Εργαςίασ:................................................. 

.................................................................................... 

Τθλ. Εργαςίασ:............................................................  

Φαξ Εργαςίασ:............................................................. 

 

 Αθήνα, …/…./….. 
 

Ο/Θ Αιτ….... 
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