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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
Θεσσαλονίκη, 11/1/2022 
Αρ. Πρωτ. 26 
 
 

 

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεως ευθύνης επιπέδου 

Διεύθυνσης Διοίκησης του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου 

(Ν.Π.Δ.Δ), εποπτευόμενου φορέα της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Επιτροπής Διοίκησης 

του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως ισχύουν, 

β) του αρ. 85 του Υ.Κ. και της παρ. 3 του αρ. 79 του ν. 4674/2020, όπως ισχύει, 

γ) του Π.Δ. 456/1988 (ΦΕΚ Α΄ 209/22.09.1988) «Οργάνωση και Λειτουργία 

Γυμναστηρίων», 

δ)Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 121/Α΄/09-07-2019), 

ε) Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-20 19 απόφαση του Πρωθυπουργού και 

της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη(ΦΕΚ 3099/Β΄/01-08-

2019), 

στ) του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του Δημοσίου Τομέα», 

ζ) το Περίγραμμα Θέσης Εργασίας  της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο  

προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 
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η) του άρθ. 30, του ν. 4369/2016, όπως ισχύει. 

2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων» (Β’ 4123), 

όπως ισχύει., όπως τροποποιήθηκε  με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2375/οικ.9721/9-

3-2018 (Β’ 936) ΚΥΑ 

3. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/356458/14477/2363/ 
1958/19.07.2018 απόφαση σύστασης και συγκρότησης  ΣΕΠ της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3017/Β’/26.07.2018. 
4. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/470328/19248/3112/2561/ 
26.09.2018 (ΑΔΑ:6ΣΧ54653Π4-Ο59) απόφαση περί ορισμού μελών Σ.Ε.Π, όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/639088/ 
25144/4596/3760/10.12.2018 (ΑΔΑ:ΩΕΨΡ4653Π4-ΜΙΠ) όμοια απόφαση - 
5. Την αριθμ. 1/5/14-1-2021 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης περί προκήρυξης 
της θέσης επίπεδου Διεύθυνσης Διοίκησης του Σταδίου 
6. Το αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2526/8559/26.03.2019 έγγραφο του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Διευκρινίσεων για προβλεπόμενη με τη 
διαδικασία έκδοσης προκήρυξης θέσης επιπέδου Διεύθυνσης» 
7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Καυτανζογλείου Εθνικού 
Σταδίου και πλήρωσης της θέσης ευθύνης. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε : 

 

 

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 

1.1. Προκηρύσσουμε την ακόλουθη θέση ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, που 

προβλέπεται στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο και δεν υπάγεται σε Γενική 

Διεύθυνση, ως εξής: 

 

1. Διεύθυνση Διοίκησης Σταδίου 

 

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 

Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης Σταδίου  

Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σταδίου (όπως προκύπτει από τις 

οικείες οργανικές διατάξεις και το ΠΘΕ) είναι τα εξής:  

 

1. Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής 

Διοίκησης (Ε.Δ.) 

2. Εισηγείται στην Ε.Δ. για τη στελέχωση με προσωπικό της Διεύθυνσης του 

Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου και για την απόδοση των προγραμμάτων 

Αθλητισμού. 

3. Έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού λειτουργίας του 

Σταδίου. 

4. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία, τάξη και καθαριότητα του Σταδίου σε 

θέματα συντήρησης καθαριότητας. 
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5. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα ή ενέργεια που του ανατίθεται από την Ε.Δ. του Σταδίου 

με απόφασή της. 

6. Μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες εισηγείται για τις αναγκαίες 

προμήθειες. 

7. Σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες και τα Αθλητικά Σωματεία προβαίνει στην 

έκδοση προγράμματος Λειτουργίας Προπονήσεως Αθλητικών Σωματείων. 

8. Σε συνεννόηση με το Συντηρητή χλοοτάπητα καθορίζει τις προπονήσεις του 

ποδοσφαιρικού τμήματος. 

9. Εισηγείται στην Ε.Δ. για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή 

Αθλητικών εκδηλώσεων. 

10. Ενημερώνει την Ε.Δ. για τις ελλείψεις διαφόρων Αθλητικών οργάνων και λοιπών 

ειδών συντήρησης και καθαριότητας. 

11. Φροντίζει και ελέγχει όλες τις Αθλητικές εγκαταστάσεις που περιβάλλουν το 

Γυμναστήριο. 

12. Σε περίπτωση ατυχήματος ή υγειονομικού επεισοδίου οφείλει να εξασφαλίζει 

τα μέσα και τις διαδικασίες για άμεση μεταφορά σε ανάλογο Νοσοκομείο όσων 

έχουν ανάγκη, καθώς και την καταλληλότητα και συνεχή ετοιμότητα του 

υγειονομικού προσωπικού. 

13. Εισηγείται στην Ε.Δ. όλα τα θέματα και μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 

 

 

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής 

Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι 

μόνιμοι και με σχέση εργασίας  αορίστου χρόνου υπάλληλοι 

κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, όλων των κλάδων/ειδικοτήτων που 

κατέχουν οργανική θέση στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο.  

 

Όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα (ν.3528/2007, όπως ισχύει) και επιπλέον  κατά την ημερομηνία λήξης 

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων: 

 

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος 
τουλάχιστον 

ή 
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι 
αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και σε κάθε περίπτωση 
κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό 
αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος για ένα (1) έτος 
τουλάχιστον 

ή 
γ) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη 
καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος. 
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Α2.  ο κλάδος προϊσταμένου,  οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται ότι μπορούν 

να προΐστανται από τις οργανικές διατάξεις του  φορέα είναι ο εξής: 

 

Α. Κατηγορία/Εκπαιδευτική 
βαθμίδα 

Οργανικές διατάξεις 

Διεύθυνση Σταδίου ΠΕ Διοικητικού – 
Λογιστικού  

Άρθρο 14 και 16 του 
ΠΔ 456/1988 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως ισχύουν, 

λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων 

Υπηρεσιακού Γραμματέα και η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης 

επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, που έχει διανυθεί σε 

Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., 

Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε 

αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό 

προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες 

οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να 

συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς 

τίτλους σπουδών που μπορεί να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις, 

οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 

μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη, ανεξάρτητα του τίτλου 

σπουδών που κατέχουν.  

  

 

Β. Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών 

1. Για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης Σταδίου 

αποδεκτά βασικά πτυχία ή διπλώματα είναι τα εξής: 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΠΔ 50/2001) 
Ά ρ θ ρ ο 4 
1. πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, 
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)και των Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 

 

 

IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου 

υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί 

προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε 

διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη 

παρ. 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα 

οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) 
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μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά 

το άρθρο 145 του Υ.Κ. 

3. Υπάλληλος, που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί προϊστάμενος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Υ.Κ., δεν επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για την 

επιλογή του σε θέση ευθύνης ίδιου επιπέδου, εφόσον δεν έχει διανύσει τα δύο 

τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας του κατά την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στην προκηρυσσόμενη θέση  ευθύνης. 

4. Δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για επιλογή στην 

προκηρυσσόμενη θέση υπάλληλος που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του βάσει 

των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 86 του ν.3528/2007, όπως ισχύει ως 

προϊσταμένου, πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την έκδοση της σχετικής 

απόφασης απαλλαγής του. 

 

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημέρες και 

αρχίζει πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι αρχίζει 

στις 16/1/2022 και λήγει στις 30/1/2022. 

2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική 

πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή 

αποστέλλεται ταχυδρομικώς. 

 

VI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

1. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση / Τμήμα 

Διοικητικών και Οικονομικών όπου οργανικά ανήκει ο υπάλληλος. Την αίτηση 

υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 

αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση 

αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την 

αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

2. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 

που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην 

αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο 

προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο του Σταδίου, λαμβάνονται 

υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού του Σταδίου, αφού 

προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον 

εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία 

βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού 

σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της λήξης της 

προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. 

3. Μετά το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας της 

παρ. 3, η Διεύθυνση Προσωπικού κοινοποιεί αμελλητί σε κάθε υποψήφιο τη 

βεβαίωση των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού του 

σημειώματος. Οι υποψήφιοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού τυχόν ενστάσεις 
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τους επί των βεβαιώσεων. Οι εν λόγω ενστάσεις εξετάζονται από τις Διευθύνσεις 

Προσωπικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών. 

4. Μετά το πέρας των διαδικασιών των παρ. 2 και 3, η Διεύθυνση 

Διοικητικού/Προσωπικού του Σταδίου αποστέλλει αμελλητί στο Σ.Ε.Π. της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού τις βεβαιώσεις στοιχείων των υποψηφίων, τις αιτήσεις 

υποψηφιότητας, τα βιογραφικά τους σημειώματα, τα αντίγραφα των 

επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα των 

υποψηφίων που τηρούνται στο προσωπικό τους μητρώο, καθώς και τυχόν 

ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους. 

 

 

 

 

VII. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Επιλογής 

Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., όπως ισχύουν. 

2. Το Σ.Ε.Π. εξετάζει κατ’ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του Υ.Κ., όπως ισχύει. Οι υποψήφιοι που 

δεν πληρούν τους όρους των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., όπως ισχύει, και της 

προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, με απόφαση του Σ.Ε.Π. 

Το Σ.Ε.Π. εξετάζει κατ’ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 84-86 του Υ.Κ., όπως ισχύει.  Οι υποψήφιοι 

που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την 

περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρείται στα πρακτικά 

και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μοριοδοτούνται από το 

Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του Υ.Κ. όπως ισχύει στις εξής 

ομάδες κριτηρίων : 

- ομάδα κριτηρίων α’ : τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα 

επαγγελματικής κατάρτισης, 

- ομάδα κριτηρίων β’ : εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης.  

Σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 85, όπως ισχύει, κατά την πρώτη 

εφαρμογή του νόμου, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής βάσει του άρθρου 

84 του Υ.Κ. και βάσει του άρθρου 85 του Υ.Κ. ως μοριοδοτούμενο κριτήριο δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

 3. Ακολούθως μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

85 του Υ.Κ., όπως ισχύει και στο άρθρο 79 παρ.  3  του ν. 4674/2020.Στη συνέχεια, 

το Σ.Ε.Π. καταρτίζει, με βάση τη μοριοδότηση του άρθρου 85 του Υ.Κ.,  πίνακα 

κατάταξης για την προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Κατά 

των ανωτέρων πινάκων υποβάλλονται ενώπιον του Σ.Ε.Π. ενστάσεις, μέσω του 

διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα 

του Α.Σ.Ε.Π. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Ακολουθεί η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται οι 

επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι του πίνακα κατάταξης. Κατά τη διαδικασία της 

δομημένης συνέντευξης, το Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη του το προσαρτημένο στην 
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παρούσα περίγραμμα θέσης εργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

προκήρυξης. Η συνέντευξη δύναται να διενεργηθεί κατά τα οριζόμενα στις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 85 του Υ.Κ. (ν.3528/2007) 

5. Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε ομάδας 

κριτηρίων, πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή: 

 33% για την ομάδα κριτηρίων α’: τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και 

προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης, 

 33% για την ομάδα κριτηρίων β’: εργασιακή εμπειρία και άσκηση 

καθηκόντων ευθύνης, 

 34% για την ομάδα κριτηρίων δ’: δομημένη συνέντευξη. 

6. Όποιος/α επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. τοποθετείται, με απόφαση του Προέδρου Της 

Επιτροπής Διοίκησης του Σταδίου , η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής του, ως προϊστάμενος/η στη θέση 

για την οποία έχει επιλεγεί, για θητεία τριών (3) ετών.  

 

VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την 

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 

2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου. Η 

Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Σταδίου οφείλει να ενημερώνει αμελλητί 

το Σ.Ε.Π. του Υπουργείου οποτεδήποτε ανακύψει κώλυμα υποψηφιότητας του 

υποψηφίου. 

 

IX. TΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Όλα τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 

50/2001. Ειδικά, για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται 

υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο 

στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.  

 

X. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα 

του Σταδίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. 

2. Η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Σταδίου γνωστοποιεί, με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στο 

Υπουργείο, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι. 

3.  Η παρούσα προκήρυξη τοιχοκολλάται στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο με 

σχετικό αποδεικτικό 

4. Οι αποδέκτες της παρούσας, γνωστοποιούν, με κάθε πρόσφορο τρόπο την 

προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στον φορέα, 

προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.   

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

…………………..… 

Συνημμένα: 

             : Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας και βιογραφικού σημειώματος  

             : ένα (1) Περίγραμμα Θέσεως Εργασίας ευθύνης επιπέδου 

Διεύθυνσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας  

και Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α 
  

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡ. 84-86 ΤΟΥ 

Υ.Κ. (Ν. 3528/2007) 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ./ΑΔΑ:  

 
Αρ. πρωτ. …. 

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

ΠΡΟΣ: (Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα) 

 

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Α.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΑΔΤ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: FAX: 

ΚΙΝΗΤΟ: 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1. (εργασίας) 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2. (υπηρεσίας στην οποία υπηρετώ) 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 3. (κατοικίας) 

 Ε-MAIL:  1. (εργασίας) 

 Ε-MAIL: 2. (προσωπικό) 

Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΒΑΘΜΟΣ:                                                          ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ:  

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΗΡΕΤΩ: 

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

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 
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Α.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ (καταγράφεται η προκηρυσσόμενη θέση) 

1. Προϊστάμενος/η  Διεύθυνσης Διοίκησης Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου   

 

 

Β1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ανήκω οργανικά στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο και υπάγομαι στις διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα (ν. 3528/2007) 

 

Ανήκω οργανικά στον φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και ανήκω σε κλάδο, οι υπάλληλοι του 

οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στις 

προκηρυσσόμενες θέσεις 

 

Κατέχω το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι 
του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που 
προκηρύσσεται. 

 

Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και 
μπορώ να συμμετέχω ως υποψήφιος για την πλήρωση της  προκηρυσσόμενης οριζόντιας θέσης 
ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχω και κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα που 
απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη οριζόντια θέση ευθύνης 

 

Β2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ) 

Είμαι υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε.  

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

Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν και 

είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος και  

α) έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον 
ή 

 

Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν και είμαι 
απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και  

α) έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος επί ένα (1) έτος τουλάχιστον 
ή 

 

Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν και είμαι 
κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και  

α) έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον 
ή 

 

Κατέχω το βαθμό Α΄ και έχω ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα 

προϊσταμένου Τμήματος 

 

 

Β.5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (καταγράφονται ανά περίπτωση τα προβλεπόμενα από τις οικείες 

οργανικές διατάξεις ή από άλλες διατάξεις απαιτούμενα τυπικά προσόντα (κύρια ή πρόσθετα) π.χ.  

Κατέχω έναν από τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών για τις προκηρυσσόμενες θέσεις  
 

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

αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή διοικητικής 

κατεύθυνσης  

 

Β.6. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

(συμπληρώστε με Χ  όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας) 

 

Δεν αποχωρώ αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των υποψηφιοτήτων. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση 
μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
1599/1986). Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή. Σε 
περίπτωση ανακρίβειας, γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1599/1986. 
 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούσα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν διανύω δοκιμαστική υπηρεσία.  

Δεν τελώ σε διαθεσιμότητα ή αργία. 
 

Δεν έχω καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. (ν. 
3528/2007) αδικήματα. 

 

Δεν μου έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου 
αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της 
ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ. 

 

Έχω επιλεγεί και τοποθετηθεί προϊστάμενος σε θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου και έχω 
διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας μου κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης. 
 

 

Έχω απαλλαγεί από τα καθήκοντά μου ως προϊσταμένου βάσει της παρ.10 του άρθρου 86 του 
ν.3528/2007, όπως ισχύει και έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από την έκδοση της σχετικής απόφασης 
απαλλαγής μου  κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις 
προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης. 
 

 

Δεν υπηρετώ ως Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 
του ν.4111/2013, όπως ισχύει. 
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Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Β.1. ΤΥΠΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

      

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

      

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

      

1ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: 

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

      

2ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: 

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

      

1ος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

      

2ος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

      

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Τίτλος σπουδών/ΦΕΚ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 

4485/2017 
Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

      

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

Διδακτορικό Δίπλωμα/ 
Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

      

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΣΔΔΑ: 

Τμήμα Εξειδίκευσης (εάν υπάρχει) Εκπαιδευτική Σειρά Έτος αποφοίτησης 

      

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:  

Ξένη Γλώσσα Επίπεδο 
Τίτλος 

πιστοποιητικού/ 
Φορέας έκδοσης 

      

ΑΔΑ: ΩΜΩΩ469ΗΥΗ-ΟΣ5



Σελίδα 13 από 23 
 

 

 
 
 
 

Β2: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ  

(έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων) 

1.       Πραγματική προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις 
ευθύνης 

ΦΟΡΕΑΣ/ ΘΕΣΗ 
/ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 

          

                                
Σύνολο: 

  

 
 
 
 

     

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: (της τελευταίας δεκαετίας, όπως ορίζεται στις διατάξεις της υποπερ. αζ΄ 

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

Φορέας 
Επιμόρφωσης 

Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης 

Ημέρες/Ώρες 
επιμόρφωσης 

Κωδικός 
πιστοποίησης 

Ημερομηνίες 
παρακολούθησης 

(από ..έως) 
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2. Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέσης προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος:  

ΦΟΡΕΑΣ/ ΘΕΣΗ 
/ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 

          

Σύνολο:  
  

      
3. Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέσης προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης ή 

Υποδιεύθυνσης:  

ΦΟΡΕΑΣ/ ΘΕΣΗ 
/ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 

          

Σύνολο:  
  

      
4. Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέσης προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης:  

ΦΟΡΕΑΣ/ ΘΕΣΗ 
/ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 

          

Σύνολο:  
  

 
 

Β.2. 3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (με τις 
διατάξεις του αρ. 98 του Υ.Κ. και του Π.Δ. 69/2016) 

Διάρκεια 
απασχόλησης 
(από…. έως)  

 

Μήνες 
Φορέας 

απασχόλησης 
Θέση/ Ιδιότητα 

Απόφαση 
αναγνώρισης 

  
   

Β.3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Β.3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Ιδιότητα Φορέας Αντικείμενο εργασιών 
Έτος 

συμμετοχής 
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Β.3.2. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Είδος συγγραφικού έργου 
Τίτλος συγγραφικού 

έργου 
Δημοσίευση σε: 

Έτος 
δημοσίευσης 

    

    

    

Β.3.4. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ. 

Είδος δραστηριότητας 
(π.χ. ανακοίνωση, 

εισήγηση) 
Φορέας διοργάνωσης Θέμα εισήγησης/ανακοίνωσης 

Έτος 
διεξαγωγής 
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Β.3.5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Είδος διδακτικής εμπειρίας Φορέας  Θέμα  Έτος  

    

    

Β.3.6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 

Φορέας επιμόρφωσης Πρόγραμμα επιμόρφωσης 
Ημέρες 

επιμόρφωσης 

Έτος 
επιμόρφωση

ς 

    

 

 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 

  

Β.3.7. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ: 

Είδος γνώσης 
(π.χ. επεξεργασία κειμένου) 

Τρόπος κτήσης της γνώσης χειρισμού Η/Υ 

  

Β.3.8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 
------------------------------                                                                       ………………………………………… 

Υπογραφή                                                                                               Ημερομνία 

……………………………………………  
(Ονοματεπώνυμο υποψηφίου) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β 
Στο Παράρτημα Β΄ επισυνάπτονται τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας όλων των 

προκηρυσσόμενων θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή 

ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σταδίου -  Διοικητικός 
Υπάλληλος 

ΈΚΔΟΣΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

1 9/9/2020  1:28:00 μμ Κωδικός Θέσης: 1123070107 

  
 
  

Τομέας Πολιτικής Κωδικός ΓΠ Τίτλος Θέσης Εργασίας 

Κατάρτιση και διαχείριση 
δημοσίων πολιτικών 

1.2 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

  
 
  

Οργανισμός Τόπος Εργασίας (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 54638 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

   
 
 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Αναπτύσσει και εφαρμόζει τις δημόσιες πολιτικές της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται. 
Λειτουργεί στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας και διεκπεραιώνει στην οργανική 

μονάδα στην οποία υπηρετεί, μέρος ή σύνολο διοικητικών εργασιών υπό την καθοδήγηση 
της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου με σκοπό την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας 

   
 
 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  ⃝     Υπαγωγή στο 
μισθολόγιο 

⃝       Μόνιμο Προσωπικό ⃝ Α 

      ⃝ Εξαίρεση από το 
μισθολόγιο 

     ⃝   Προσωπικό Αορίστου Χρόνου   ⃝ Β 

 ⃝ Επιπλέον αμοιβές     ⃝     Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου ⃝ Γ 

⃝ Κατέχει θέση ευθύνης     ⃝    Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση εργασίας ⃝ Δ 

  Αναφέρατε:   

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 
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Φορείς με τους οποίους 
συνεργάζεται 

Αναφέρονται στη θέση 
εργασίας 

Αναφέρεται σε 

Λοιπούς φορείς του 
δημοσίου 

Υπάλληλοι οικείας 
μονάδας 

Επιτροπή Διοίκησης του Εθνικού 
Καυτανζογλείου Σταδίου 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

 

 Εισηγείται και συντάσσει διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής 
μονάδας, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία 

 Εξυπηρετεί τους συναλλασσομένους με την υπηρεσία του. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 
επιτυχή ολοκλήρωση των θεμάτων που του ανατίθενται 

 Προτείνει τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και 

της οργάνωσης της υπηρεσίας 

 Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Διεύθυνσης στην οποία προΐσταται. 
 

 Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις βάσει των επιχειρησιακών στόχων. 
 

 Διασφαλίζει συνθήκες οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και 
λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 
 

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

 Παροτρύνει και αξιοποιεί το προσωπικό για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της 
Διεύθυνσης και παρακολουθεί την εξέλιξή τους. 
 

 Εγκρίνει τα Περιγράμματα θέσεων Εργασίας των υποκειμένων οργανικών μονάδων 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης. 
 

 Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
 

 Εκπροσωπεί τη Διεύθυνση, όπου απαιτείται.  
 

     Επίσης, σύμφωνα με το  Δ 456/1988,  Άρθρο 11,  

 Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων της Ε.Δ. 

 Εισηγείται στην Ε.Δ. για την επάνδρωση με προσωπικό του τμήματός του και για την απόδοση των 

προγραμμάτων Αθλητισμού. 

 Έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού λειτουργίας του Γυμναστηρίου. 

 Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία, τάξη και καθαριότητα του Γυμναστηρίου σε θέματα 

συντήρησης καθαριότητας. 

 Ασκεί κάθε αρμοδιότητα ή ενέργεια που του ανατίθεται από την Ε.Δ. του Γυμναστηρίου με απόφασή 

της. 

 Μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες εισηγείται για τις αναγκαίες προμήθειες. 

 Σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες και τα Αθλητικά Σωματεία προβαίνει στην έκδοση προγράμματος 

Λειτουργίας Προπονήσεως Αθλητικών Σωματείων. 

 Σε συνεννόηση με το Συντηρητή χλοοτάπητα καθορίζει τις προπονήσεις του ποδοσφαιρικού 

τμήματος. 

 Εισηγείται στην Ε.Δ. για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή Αθλητικών 

εκδηλώσεων. 

 Ενημερώνει τη Διοίκηση για τις ελλείψεις διαφόρων Αθλητικών οργάνων και λοιπών ειδών 
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συντήρησης και καθαριότητας. 

 Φροντίζει και ελέγχει όλες τις Αθλητικές εγκαταστάσεις που περιβάλλουν το Γυμναστήριο. 

 Σε περίπτωση ατυχήματος ή υγειονομικού επεισοδίου οφείλει να εξασφαλίζει τα μέσα και τις 

διαδικασίες για άμεση μεταφορά σε  ανάλογο Νοσοκομείο όσων έχουν ανάγκη, καθώς και την 

καταλληλότητα και συνεχή ετοιμότητα του υγειονομικού προσωπικού. 

 

 

 

 

 

Θεσμική Εκπροσώπηση και συνεργασία 
 
Εισηγείται στην Επιτροπή Διοίκησης του Κ.Ε.Σ. όλα τα θεματα και μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου 
 

Απαιτούμενα Προσόντα 

Τυπικά Προσόντα (Τα 
προβλεπόμενα στο π.δ 50/2001 
(Α' 39) ή/και στις οικείες 
οργανικές διατάξεις  (ΠΕ και ΔΕ 
οποιουδήποτε κλάδου (ΤΕ δεν 
προβλέπεται στον φορέα μας) 

 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

Ά ρ θ ρ ο 4 
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και / ή Οικονομικός 
Η προβλεπόμενη από το άρθρο 27 παρ. 1 γνώση χειρισμού 

Η/Υ, διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

α) πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που 

εκδίδονται από φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από τον 

Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση τη διεθνή επί του θέματος 

πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις 

μεθόδους και τη διαδικασία.. β) τίτλους σπουδών, 

τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, 

όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του 

διατάγματος αυτού. 

γ) τίτλους σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής 

εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων 

προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον 

μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή 

χειρισμού Η/Υ. 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Επιθυμητά Προσόντα 

 Να έχει πιστοποιημένες γνώσεις Δημόσιας Διοίκησης 

(Μεταπτυχιακός τίτλος κλπ)  

 Να έχει τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε θέματα Διοίκησης 

 Να έχει άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας. 
 Γνώση αγγλικής και λοιπών ξένων γλωσσών  
 Να γνωρίζει τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, τον κώδικα δημοσίων 

πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ, καθώς και τις 
διαδικασίες διοικητικής πρακτικής 

 Γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τα θέματα που άπτονται της 
αρμοδιότητος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί.  

 Να χειρίζεται Η/Υ καθώς και τυχόν ειδικές εφαρμογές ή αυτοματισμούς 
γραφείου.  

 Κανονιστικό πλαίσιο  στο οποίο λειτουργεί η Υπηρεσία/ Οργανισμός 

 Γνώση σε θέματα Διοίκησης και διαχείρισης κινδύνων – κρίσεων. 

 Γνώση σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών 
παρακολούθησης 
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Ειδικές απαιτήσεις θέσης 

εργασίας 

 Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου 

 Εργασία σε συνθήκες πίεσης, υπό χρονικές προθεσμίες και με 
περιορισμένα μέσα ή/και προσωπικό.  

Εμπειρία 

Αρ. 29, ν.4369/2016 (Α’33) 

Αρ. 45, ν. 4674/2020 (Α’53)  
(τροποποιήθηκαν τα άρθρα 84-
86 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 
(εφεξής «Υπαλληλικός Κώδικας», 
«Υ.Κ.»), τα οποία αφορούν στις 
προϋποθέσεις, στα κριτήρια και 
στη διαδικασία επιλογής των 
προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων. Περαιτέρω, στο άρθρο 
30 του ν.4369/2016 
περιλαμβάνονται μεταβατικές 
διατάξεις για την πρώτη 
εφαρμογή του νέου συστήματος 
επιλογής προϊσταμένων. 
 
Ειδικότερα, διευκρινίζονται κατ’ 
άρθρο τα εξής:  

 

 Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Γεν. Διεύθυνσης για ένα (1) έτος 
τουλάχιστον 
ή 

 Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη  
ή 

 Κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή 
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθμό Α’ με 
πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν 
ή 

 Κατοχή  βαθμού Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη 
στο βαθμό αυτόν. 

 

Δεξιότητες  Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία, ευφύια, ικανότητα συνεργασίας, 
δυναμικότητα και κύρος 

 Να συντονίζει τα τμήματα τα οποία υπάγονται στη Διεύθυνση της 
οποίας προΐσταται 

 Να επιδεικνύει συνεργατικό /ομαδικό πνεύμα ως προς την καθημερινή 
συνεργασία με τους προϊσταμένους της Δ/νσης του και τους ιεραρχικά 
ανωτέρους του.  

 Να είναι αξιόπιστος και εχέμυθος 

 Να είναι αντικειμενικός 

 Να είναι επικοινωνιακός  

 Να διαθέτει ικανότητα επίλυσης  προβλημάτων  

 Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

 Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- 
αλλαγών 

 Διαθέτει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες  

 Αναλύει και συνθέτει με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία 

 Επιδεικνύει Συνεργατικό /Ομαδικό πνεύμα 

 Διαθέτει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα ευελιξίας 
και διαπραγμάτευσης 

 Διαθέτει ικανότητα ανταπόκρισης σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα 
 Χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα.  

 

 

 

Διάρκεια θητείας 

Υποχρεωτική επιμόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης 

Άλλες Πληροφορίες 

      3 έτη  Όχι  
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

 

 
………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(Στοιχεία επικοινωνίας) 

 

 

……………….…(ημερομηνία)  

Αριθ. πρωτ.: …………………… 

 

ΠΡΟΣ:  

 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ………. 

Αριθ. Προκήρυξης: ……………..  

 

Από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας βεβαιώνονται τα εξής: 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ: 
 
(Βεβαιώνονται τα δηλούμενα στην αντίστοιχη ενότητα από την αίτηση του 
υποψηφίου) 
 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: (καταγράφονται όλες οι υπηρεσιακές 
μεταβολές του υπαλλήλου με την παράθεση των σχετικών αποφάσεων από την 
κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης έως και την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων) 
1. Ανήκει οργανικά στ…  …………………………………………. (φορέας) 
2. Ο υπάλληλος διορίστηκε/προσλήφθηκε με την αριθ. ……………… απόφαση 
(ΦΕΚ –εάν υπάρχει-, σχέση εργασίας, κατηγορία-κλάδος, εκπαιδευτική βαθμίδα-
ειδικότητα) 
Αποσπάστηκε ... (Παρατίθενται οι σχετικές αποφάσεις)  

Μετατάχθηκε/μετατέθηκε …(Παρατίθενται οι σχετικές αποφάσεις) 

3. Έχει συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και την ……… 
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων), …… ΕΤΗ …..ΜΗΝΕΣ 
….ΗΜΕΡΕΣ 
4. Χρόνος μη υπολογιζόμενος στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας 
υπηρεσίας: …… ΕΤΗ …..ΜΗΝΕΣ ….ΗΜΕΡΕΣ 
5. Σήμερα υπηρετεί ……………………………………….. (αναγράφεται ο φορέας στον 
οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος) 
6. Ανά ενότητα της αίτησης του υπαλλήλου βεβαιώνονται (κατά περίπτωση) 
τα εξής: 

 ΕΝΟΤΗΤΑ Β1:  
(καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία εκείνα από το προσωπικό μητρώο του 
υπαλλήλου και το αρχείο της Υπηρεσίας που βεβαιώνουν την ακρίβεια των 
δηλούμενων από τον υποψήφιο)  

 ΕΝΟΤΗΤΑ Β2 (ανάλογα με την προκηρυσσόμενη θέση):  
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(καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία εκείνα από το προσωπικό μητρώο του 
υπαλλήλου και το αρχείο της Υπηρεσίας που βεβαιώνουν την ακρίβεια των 
δηλούμενων από τον υποψήφιο)  

 ΕΝΟΤΗΤΑ Β5: 
(καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία εκείνα από το προσωπικό μητρώο του 
υπαλλήλου και το αρχείο της Υπηρεσίας που βεβαιώνουν την ακρίβεια των 
δηλούμενων από τον υποψήφιο)  

 ΕΝΟΤΗΤΑ Β6: 
(καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία εκείνα από το προσωπικό μητρώο του 
υπαλλήλου και το αρχείο της Υπηρεσίας που βεβαιώνουν την ακρίβεια των 
δηλούμενων από τον υποψήφιο) 
 

Γ. ΤΥΠΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

Γ.1. : ΤΥΠΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
(συμπληρώνονται όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωση του υποψηφίου και 
παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία εκείνα που την αποδεικνύουν. Σε περίπτωση συνδρομής περισσότερων 
της μίας προϋπόθεσης, συμπληρώνονται αναλόγως) 

ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (τίτλος, εκπαιδευτικό ίδρυμα, 
πράξη ισοτιμίας, πράξη αναγνώρισης 

συνάφειας, κ.α.) 

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμο της 
αλλοδαπής 

 

2. 2ο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμο της 
αλλοδαπής  

 

3. Διδακτορικός τίτλος σπουδών  

4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας 

 

5. 2ος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας 

 

6. Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης 

 

7. Επιπλέον μεταπτυχιακοί τίτλοι:  

8. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας   

9. Πολύ καλή γνώση  ξένης γλώσσας   

10. Καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας  

 
 

Γ.2: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 
(έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων) 

Πραγματική προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις 
ευθύνης 

ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 
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  Σύνολο:  

 
1. Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος  

ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 

     

     

  Σύνολο:  

 
2. Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης 

ή Υποδιεύθυνσης  

ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 

     

     

  Σύνολο:  

 
3.Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Γενικής 

Διεύθυνσης  

ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 

     

     

  Σύνολο:  

 

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

Διάρκεια απασχόλησης (από…. έως)  
 

Μήνες 
Φορέας απασχόλησης 

Θέση/ Ιδιότητα 

Απόφαση 
αναγνώρι

σης 

  
 

 
Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (Στο κεφάλαιο αυτό συμπληρώνονται και πιστοποιούνται τα 
δηλούμενα στην ενότητα Β. 3 του βιογραφικού σημειώματος)  
 

Το αρμόδιο όργανο διοίκησης 

ΑΔΑ: ΩΜΩΩ469ΗΥΗ-ΟΣ5


		2022-01-11T14:40:40+0200
	Athens




