
Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη 

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 84-86 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

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 αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4369/2016 

“Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 

διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 

προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 

Διοίκησης) και άλλες διατάξεις”(Α ΄ 33) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 

άρθρου δεύτερου και τρίτου του Ν.4464/20017 “Κύρωση της Συμφωνίας-

Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των κρατών, αφενός και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις” (Α ΄ 46) 

και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4509/2017 (Α ΄201) 

β) των παρ.1γ, 1δ και 4 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 “Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, 

συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-
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αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 

διατάξεις” (Α ΄ 33),

γ) της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.4301/2014 “Οργάνωση της νομικής μορφής 

των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές 

διατάξεις”(Α ΄223),

δ) του Π.Δ. 4/2018 (Α ΄7) “Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού”,

ε) του Π.Δ. 70/2015 (Α ΄ 114) “Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών...”,

στ) του Π.Δ. 125/2016 (Α ΄ 210) “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών”

ζ) του Π.Δ. 50/2001 (Α ΄39) “Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του Δημοσίου Τομέα”

2. α) του Π.Δ. 133/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης” (Α ΄161) 

   β) του Π.Δ. 123/2016 (Α ΄208) “ Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,........Μεταφορών 

και Δικτύων”

γ) το ειδικό περίγραμμα θέσης εργασίας της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο 

προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β ΄4123) υπουργική 

απόφαση “Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων”.

4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/24657/23-9-2016 (ΑΔΑ: 94Χ6465ΦΘΕ-1ΝΑ) υπουργική 

απόφαση “Ορισμός Μελών Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 

(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του Ν.3528/2007 (Α ΄26), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.

5. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.11199/14-4-2016 (ΑΔΑ:7ΕΝ7465ΦΘΕ-8ΦΝ) απόφαση 

“Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης” (Β’ 1223).

6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και πλήρωσης της θέσης 

ευθύνης. 

Αποφασίζουμε
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Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Προκηρύσουμε την θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική 

Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι τα 

ακόλουθα:

1. Ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Γενικής Διεύθυνσης με την 

αποστολή του Υπουργείου

2. Συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη 

Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων

3. Παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία μετά από ανάλυση 

δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων καθώς και διαμορφώνει εναλλακτικές 

επιλογές, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

λειτουργίας του φορέα

4. Διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων 

του φορέα και λοιπών της Δημόσιας Διοίκησης

5. Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση των κρίσεων

6. Διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού ώστε να επιτυγχάνονται οι 

θεσπισμένοι στόχοι

7. Έγκριση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών 

μονάδων

8. Εισηγείται την ετήσια στοχοθεσία και την παρακολούθηση βάσει των 

θεσπισμένων δεικτών απόδοσης καθώς μεριμνά για τη βελτίωση του τρόπου 

λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού 

και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού

9. Αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

10. Εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για θέματα της 

αρμοδιότητάς του.

11. Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρμοδιότητες που περιγράφονται 

στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην κείμενη νομοθεσία και στο ειδικό 

περίγραμμα θέσης, που προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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12. Αξιοποίηση με το βέλτιστο τρόπο του ανθρώπινου δυναμικού και εξασφάλιση 

διαρκώς την ενίσχυση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων της Γενικής 

Διεύθυνσης

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι υπάλληλοι, μόνιμοι 

ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού και 

Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, 

κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ οι οποίοι ανήκουν σε κλάδο, οι υπάλληλοι 

του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να 

προϊστανται στην προκηρυσσόμενη θέση ή κατέχουν το βασικό τίτλο σπουδών 

του κλάδου αυτού ή είναι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ ανεξαρτήτως του τίτλου 

σπουδών που κατέχουν. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τους όρους 

της προκήρυξης, να υπάγονται στις διατάξεις του ΥΚ (Ν.3528/2007, όπως ισχύει) 

και επιπλέον, κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων 

θα πρέπει:

α) να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) 

έτος τουλάχιστον 

ή

β) να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη

ή

γ) να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή 

απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή 

κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και να 

κατέχουν βαθμό Α ΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο 

βαθμό αυτόν

ή

δ) να κατέχουν το βαθμό Α ΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη 

στο βαθμό αυτόν. 

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

ισχύουν, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση 

καθηκόντων θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή 
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Τμήματος αντίστοιχα 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.

2. Κλάδοι προϊσταμένων

 Σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Π.Δ. 4/2018, προβλέπεται ότι 

δύναται να προϊστανται οι υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών 

(ειδικότητας Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικού Μηχανικού).

IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

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

οποιουδήποτε επιπέδου 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 προϊσταμένου ούτε να 

τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως 

για τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007) 

αδικήματα ή του 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.

3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης που 

υπηρετεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.4111/2013 (Α ΄18), 

όπως ισχύει.

4. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος, ο οποίος ως αξιολογητής κατ’ 

άρθρο 15 του Ν.4369/2016, δεν έχει εκπληρώσει υπαιτίως την αξιολόγηση των 

υφισταμένων του.

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι 26 

Ιανουαρίου 2018 και λήγει στις 9 Φεβρουαρίου 2018.

2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική 

πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή 

αποστέλλεται ταχυδρομικώς.
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VI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην Διεύθυνση Διοικητικού, όπου ανήκει 

οργανικά 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 της Υπηρεσίας, λαμβάνονται 

υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, 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 επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής 

υποψηφιοτήτων.

3. Μετά το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας της 

παρ.2, οι Διευθύνσεις Προσωπικού κοινοποιούν 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 

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, οι οικείες Διευθύνσεις 

Προσωπικού αποστέλλουν αμελλητί στη Γραμματεία του Ειδικού Συμβουλίου 

Επιλογής Προϊσταμένων (Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα) τις αιτήσεις 

υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων και τα βιογραφικά τους σημειώματα, τις 

βεβαιώσεις περί τήρησης της υποχρέωσης του αξιολογητή για την αξιολόγηση 

των υφισταμένων του, τις βεβαιώσεις στοιχείων των αρμόδιων Διευθύνσεων 

Προσωπικού, τις τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους και 

τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση, που τηρούνται στο 
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προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων, με κοινοποίηση του διαβιβαστικού αυτού 

εγγράφου στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΟΑ.

VII. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.  Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις 

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

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

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του Υ.Κ., όπως ισχύει. Ακολούθως, 

μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του Υ.Κ., 

όπως ισχύει, και στο άρθρο 30 του ν. 4369/2016.

3.  Στη συνέχεια, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα με τους επτά υποψηφίους που 

συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία κριτηρίων του άρθρου 85 του Υ.Κ., 

όπως ισχύει, οι οποίοι καλούνται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης. 

Κατά τη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη 

του το προσαρτημένο στην παρούσα ειδικό περίγραμμα θέσης εργασίας, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης.

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

κριτηρίων, πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:

40% για την ομάδα κριτηρίων α’: τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα

επαγγελματικής κατάρτισης,

25% για την ομάδα κριτηρίων β’: εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων 

ευθύνης,

35% για την ομάδα κριτηρίων δ’: δομημένη συνέντευξη.

5.  Ακολούθως, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά 

βαθμολογίας για την προκηρυσσόμενη θέση.

6. 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 ΕΙ.Σ.Ε.Π

7.   Όποιος/α επιλεγεί από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. τοποθετείται, με απόφαση της Υπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, 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. Αν υπάλληλος άλλης 

δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής ή ΟΤΑ β ΄ βαθμού 

επιλεγεί ως προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και 

Τεχνικών Έργων, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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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. 

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το 

Ε.Ι.Σ.ΕΠ. οποτεδήποτε ανακύψει κώλυμα υποψηφιότητας του υποψηφίου.

IX. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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 ΑΣΕΠ.

X. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2. Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται αμελλητί στο δικτυακό τόπο του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, καθώς και στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

3. Η παρούσα προκήρυξη τοιχοκολλάται στο ΥΠΠΟΑ, με σχετικό αποδεικτικό.

4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΟΑ, γνωστοποιεί με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν 

οργανικά στο Υπουργείο, καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους φορείς που 

εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

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

προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στο φορέα, 

καθώς και στα ΝΠΔΔ και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτό, προκειμένου 

να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

6. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την κοινοποίηση της παρούσας στις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους ΟΤΑ β ΄ βαθμού.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Συνημμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας-βιογραφικού σημειώματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Περίγραμμα θέσης εργασίας της θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής 

Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Όλα τα Υπουργεία

α) Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών

β) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες

α) Γραφεία Γενικών/Ειδικών Γραμματέων

β) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

3. Ανεξάρτητες Αρχές-Διευθύνσεις Διοικητικού

4. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) gd_prosl@asep.gr

5. Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)

6. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (προκειμένου να κοινοποιηθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

και στους ΟΤΑ β ΄ βαθμού)

Κοινοποίηση:

1. Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, 10557 Αθήνα

2. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Διεύθυνση Αξιολόγησης και 

Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων, Βασ.Σοφίας 15, 

10674 Αθήνα

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα

- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου)

- Τους Προϊσταμένους των :

α) Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΠΟΑ

β) Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και Αυτοτελών Γραφείων του ΥΠΠΟΑ
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γ) Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων του 

ΥΠΠΟΑ

δ) Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ
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