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Θέµα: Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης για τις
Γενικές ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.» (Α΄
26), όπως ισχύουν,
β) του αρθ. 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια…..» (Α’ 133), όπως ισχύει,
γ) της παρ.3 του άρθρου 79 του ν.4674/2020 (Α’ 53) «Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση
ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις,
δ) του Π.∆/τος 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέση
φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα» (Α΄ 39),
ε) του Π.∆/τος 83/2019 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και του Π.∆. 2/2021 (Α΄
2) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
στ) του Π.∆/τος 6/2021 «Οργανισµός του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης» (Α΄ 7),
όπως ισχύουν.
2. Τα Περιγράµµατα Θέσεων Εργασίας των προκηρυσσόµενων θέσεων, τα οποία
προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.
3. Την αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 Κοινή Υπουργική
Απόφαση «∆ιεξαγωγή δοµηµένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταµένων»
(Β΄ 4123), όπως ισχύει.
4. Την αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.54/2611/9356/25-06-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών µε θέµα «Σύστηµα Επιλογής Προισταµένων σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» (Α∆Α:
ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7Γ∆)
1

ΑΔΑ: ΩΓΘ6Ω-Ρ63
5. Την αριθ. 52759/18-07-2018 απόφαση µε θέµα «Σύσταση του Συµβουλίου
Επιλογής Προισταµένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων» (Β’ 3089), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.
49884/26-10-2020 απόφαση (Β’ 4994, διόρθωση σφάλµατος Β’ 5135)
6. Την αριθ. 95039/30-12-2019 απόφαση µε θέµα «Ανασυγκρότηση του
Συµβουλίου Επιλογής Προισταµένων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης» (Α∆Α:
63Κ8Ω-3Ρ3), όπως τροποποιήθηκε και µε την αριθ. 6674/10-02-2021 απόφαση
(ΩΚΜΝΩ-ΖΩΒ)
7. Την αριθ. 15171/13-03-2020 (ΥΟ∆∆ 188) απόφαση του Υπουργού
∆ικαιοσύνης περί διορισµού της Υπηρεσιακής Γραµµατέως του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης,
8. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών
του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Προκηρύσσουµε τις κάτωθι οκτώ (8) θέσεις ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης,
που υπάγονται στις Γενικές ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ως εξής::
Α. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
1. ∆ιεύθυνση Προυπολογισµού και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
2. ∆ιεύθυνση Προµηθειών και ∆ιοικητικής Μέριµνας
3. ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης
Β. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης
1. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ∆ικαιοσύνης
2. ∆ιεύθυνση ∆ικαστικών Υπαλλήλων
3. ∆ιεύθυνση Νοµικών Επαγγελµάτων
Γ. Γενική ∆ιεύθυνση Ειδικών Νοµικών Ζητηµάτων και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων
1. ∆ιεύθυνση Ειδικών Νοµικών Ζητηµάτων
2. ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Απονοµής Χάριτος
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
Τα καθήκοντα των προϊσταµένων των ανωτέρω ∆ιευθύνσεων είναι τα
ακόλουθα, ανά προκηρυσσόµενη θέση εργασίας:
Α. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
1. Θέση Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Προυπολογισµού και Οικονοµικής
∆ιαχείρισης
Βασικά καθήκοντα του Προϊσταµένου της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης
είναι τα εξής:
α) Προγραµµατισµός και εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων για την
υποστήριξη των πολιτικών του Υπουργείου
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β) Εκτέλεση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
(ΜΠ∆Σ),
γ) Ορθολογική οργάνωση, διαχείριση και διανοµή των διαθέσιµων οικονοµικών
πόρων
δ) Εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των πάσης φύσεως δαπανών και πληρωµή
αυτών
ε) Ορθή εφαρµογή των δηµοσιονοµικών αρχών, των δηµοσιολογιστικών κανόνων
και παροχή δηµοσιονοµικών στοιχείων
στ) Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρµοδιότητες που περιγράφονται
σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές
διατάξεις και στα ειδικά περιγράµµατα θέσεων, που προσαρτώνται στην παρούσα
προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
2. Θέση Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών και ∆ιοικητικής
Μέριµνας
Βασικά καθήκοντα του Προϊσταµένου της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης
είναι τα εξής:
α) Μέριµνα για τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την προµήθεια και τη
διαχείριση των υλικών µέσων και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Υπουργείου
β) Μέριµνα για τη σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων προµήθειας αγαθών και
παροχής υπηρεσιών
γ) Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρµοδιότητες που περιγράφονται
σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές
διατάξεις και στα ειδικά περιγράµµατα θέσεων, που προσαρτώνται στην παρούσα
προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
3. Θέση Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και
Οργάνωσης
Βασικά καθήκοντα του Προϊσταµένου της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης
είναι τα εξής:
α) Ορθολογική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
β) Αναβάθµιση του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών διεκπεραίωσης και των
υποστηρικτών εργασιών
γ) Ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών
δ) Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών µε σκοπό τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης του πολίτη
ε) Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρµοδιότητες που περιγράφονται
σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές
διατάξεις και στα ειδικά περιγράµµατα θέσεων, που προσαρτώνται στην
παρούσα προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Β. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης
1. Θέση Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας
∆ικαιοσύνης
Βασικά καθήκοντα του Προϊσταµένου της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης
είναι τα εξής:
α) Εκπόνηση του προγραµµατισµού των πολιτικών διοίκησης ∆ικαιοσύνης και
των πολιτικών σχετικά µε τους δικηγόρους, συµβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες
και δικαστικούς επιµελητές
β) Αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων από τις αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου
δράσεις και προγράµµατα ∆ιοίκησης ∆ικαιοσύνης
3

ΑΔΑ: ΩΓΘ6Ω-Ρ63
γ) Ανατροφοδότηση των νέων σχεδιαζόµενων πολιτικών µε τα ευρήµατα των
αξιολογήσεων
δ) ∆ιαρκή συνεργασία µε την Υπηρεσία Συντονισµού του Υπουργείου για τα
θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο
ε) Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρµοδιότητες που περιγράφονται
σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές
διατάξεις και στα ειδικά περιγράµµατα θέσεων, που προσαρτώνται στην παρούσα
προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
2. Θέση Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Βασικά καθήκοντα του Προϊσταµένου της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης
είναι τα εξής:
α) Μέριµνα για την την εύρυθµη λειτουργία των γραµµατειών των δικαστηρίων
µέσω της εισήγησης και εφαρµογής των πολιτικών για τη διαχείριση του
προσωπικού τους
β) ∆ιαρκή συνεργασία µε την Υπηρεσία Συντονισµού του Υπουργείου για τα
θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο
γ) Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρµοδιότητες που περιγράφονται
σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές
διατάξεις και στα ειδικά περιγράµµατα θέσεων, που προσαρτώνται στην παρούσα
προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
3. Θέση Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Επαγγελµάτων
Βασικά καθήκοντα του Προϊσταµένου της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης
είναι τα εξής:
α) Μέριµνα για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του δικηγορικού και
συµβολαιογραφικού λειτουργήµατος και των λοιπών νοµικών επαγγελµάτων
β) Άσκηση εποπτείας επί των οικείων συλλόγων κατά τρόπο που ευνοεί την
οργάνωση των µέσων δηµιουργικής συµµετοχής τους στις διαδικασίες ανάπτυξης
και προόδου της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της χώρας
γ) ∆ιαρκή συνεργασία µε την Υπηρεσία Συντονισµού του Υπουργείου για τα
θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.
δ) Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρµοδιότητες που περιγράφονται
σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές
διατάξεις και στα ειδικά περιγράµµατα θέσεων, που προσαρτώνται στην παρούσα
προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.

Γ. Γενική ∆ιεύθυνση Ειδικών Νοµικών Ζητηµάτων και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων
1. Θέση Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Νοµικών Ζητηµάτων
Βασικά καθήκοντα του Προϊσταµένου της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης
είναι τα εξής:
α) Μέριµνα για την ανάπτυξη και την προαγωγή της διεθνούς νοµικής
συνεργασίας στους κλάδους του ιδιωτικού και του ποινικού δικαίου
β) παρακολούθηση του δικαιοπαραγωγικού έργου και των νοµοθετικών
εξελίξεων στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή έννοµη τάξη, προώθηση και
παρουσίαση των εθνικών θέσεων στα αντίστοιχα όργανα
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γ) την αξιοποίηση του διαθέσιµου νοµικού οπλοστασίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των διεθνών οργανισµών για τη ρύθµιση ιδιωτικών σχέσεων µε το στοιχείο
της αλλοδαπότητας και για τη διεκπεραίωση ποινικών υποθέσεων και ζητηµάτων
µε διασυνοριακές
δ) Εποπτεία της παροχής υπηρεσιών ποινικού µητρώου, σε εθνικό και ενωσιακό
και διεθνές επίπεδο
ε) ∆ιαρκή συνεργασία µε την Υπηρεσία Συντονισµού του Υπουργείου για τα
θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.
στ) Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρµοδιότητες που περιγράφονται
σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές
διατάξεις και στα ειδικά περιγράµµατα θέσεων, που προσαρτώνται στην παρούσα
προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
2. Θέση Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
Απονοµής Χάριτος
Βασικά καθήκοντα του Προϊσταµένου της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης
είναι τα εξής:
α) Ανάληψη πρωτοβουλιών για τον σεβασµό, την προαγωγή και προστασία των
δικαιωµάτων του ανθρώπου καθώς και την υποστήριξη και προστασία των
θυµάτων εγκληµάτων βίας
β) Επιµέλεια για την αδιάλειπτη εφαρµογή των κανόνων που διέπουν τη
διαδικασία απονοµής χάριτος
γ) ∆ιαρκή συνεργασία µε την Υπηρεσία Συντονισµού του Υπουργείου για τα
θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο
δ) Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρµοδιότητες που περιγράφονται
σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές
διατάξεις και στα ειδικά περιγράµµατα θέσεων, που προσαρτώνται στην παρούσα
προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
ΙΙΙ.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ
∆ικαίωµα
υποβολής
υποψηφιότητας
έχουν
οι
υπάλληλοι
α)
κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων για τις
προκηρυσσόµενες θέσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών και β) κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ ∆ιοικητικούΟικονοµικού για τις προκηρυσσόµενες θέσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ικαιοσύνης και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ειδικών Νοµικών Ζητηµάτων και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που κατέχουν οργανική θέση στο Υπουργείο
∆ικαιοσύνης , σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 2 του ν.
3528/2007 εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον
ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.∆.∆.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στο βαθµό αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προισταµένου Τµήµατος για ένα
(1) έτος τουλάχιστον
5
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ή
γ) κατέχουν το βαθµό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3)
έτη καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος
ή
δ) 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 ∆ιεύθυνσης, ∆ιεύθυνσης ή
Τµήµατος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές
Γραµµατείες, αποκεντρωµένες διοικήσεις, Ν.Π.∆.∆., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α.
α’ και β’ βαθµού και Ν.Π.∆.∆. αυτών, σε αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες καθώς
και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση,
όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή στην προκηρυσσόµενη θέση
υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
2. ∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένου 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) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή
της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ.
3. ∆εν 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 αρχίζει την 28.03.2021
και λήγει την 12.04.2021.
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. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις, κατ’
ανώτατο όριο.
2. Η αίτηση συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα
αίτησης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
3. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
και Οργάνωσης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Την αίτηση υποβάλλει ο
6
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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 εµπρόθεσµό τους κρίνεται µε βάση
την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, µετά την
αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
4. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα,
το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και συντάσσεται µε ευθύνη του
υποψηφίου σύµφωνα µε το υπόδειγµα, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα
προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β') και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 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 Υπουργείου
∆ικαιοσύνης λαµβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου
∆υναµικού και Οργάνωσης, 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 τη
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης γίνεται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της λήξης της προθεσµίας
υποβολής υποψηφιοτήτων.
5. Μετά το πέρας της προηγούµενης αποκλειστικής δεκαήµερης προθεσµίας της
παρ. 4, η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης 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 ∆ιεύθυνση
Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης τυχόν ενστάσεις τους επί των
βεβαιώσεων. Οι εν λόγω ενστάσεις εξετάζονται από τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου
∆υναµικού και Οργάνωσης εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών.
5. Μετά το πέρας των διαδικασιών των παρ. 4 και 5, η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου
∆υναµικού και Οργάνωσης αποστέλλει αµελλητί στο Συµβούλιο Επιλογής
Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης τις αιτήσεις υποψηφιότητας
των ενδιαφεροµένων και τα βιογραφικά τους σηµειώµατα, τις βεβαιώσεις
στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης καθώς και
τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους.
VII. ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγµατοποιείται από το Σ.Ε.Π. του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., όπως
ισχύει.
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 του νόµου και της προκήρυξης αποκλείονται από την
περαιτέρω διαδικασία, µε απόφαση του Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρίζεται στα
πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι
µοριοδοτούνται από το ΣΕΠ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 85 του ν.
3528/2007, όπως ισχύει, στις εξής οµάδες κριτηρίων:
o οµάδα κριτηρίων α': τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα
επαγγελµατικής κατάρτισης,
o οµάδα κριτηρίων β': εργασιακή εµπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης.
Σύµφωνα µε τη περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως ισχύει, κατά
την πρώτη εφαρµογή του νόµου, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής
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βάσει του άρθρου 84 και ως µοριοδοτούµενο κριτήριο βάσει του άρθρου 85
του Υ.Κ δεν λαµβάνεται υπόψη
2. Στη συνέχεια, το Σ.Ε.Π. καταρτίζει, µε βάση την ως άνω µοριοδότηση πίνακα
κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Ο
πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειοµένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον
του Σ.Ε.Π ενστάσεις, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Ενστάσεις που υποβάλλονται µετά το πέρας της
προθεσµίας αυτής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την εξέταση των
υποβληθεισών ενστάσεων, εάν επέλθουν µεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο
αναµορφωµένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόµενη θέση αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται
οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.
3. 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
παρούσα περίγραµµα θέσης εργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
προκήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ')..
4. 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.

5. Όποιος/α επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. τοποθετείται, µε απόφαση του Υπηρεσιακού
Γραµµατέα, 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
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ

1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την
ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των 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 ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης οφείλει να ενηµερώνει αµελλητί το Σ.Ε.Π. του
Υπουργείου οποτεδήποτε ανακύψει κώλυµα υποψηφιότητας του υποψηφίου.

IX. TΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Όλα τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆.
50/2001, όπως ισχύει. 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. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης.
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2. Μετά την ανάρτησή της, δηµοσιεύεται αµελλητί στους διαδικτυακούς τόπους
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και του Α.Σ.Ε.Π.
2. Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης γνωστοποιεί και δηµοσιοποιεί, µε κάθε
πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε
αυτήν καθώς επίσης και στα Ν.Π.∆.∆. και στους φορείς που εποπτεύει,
προκειµένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΗ
Συνηµµένα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́: Οκτώ (8) υποδείγµατα αίτησεων υποψηφιότητας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́: Υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': Οκτώ (8) περίγραµµατα θέσεων εργασίας (Π.Θ.Ε.) των θέσεων
ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ικαιοσύνης και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραµµατέως.
5. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (για ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο
του Υπουργείου)
Κοινοποίηση:
1. Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ (για ανάρτηση στον
διαδικτυακό τόπο του) (pom@asep.gr)
2. Συµβούλιο Επιλογής Προισταµένων (ΣΕΠ) Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕNΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡ. 84-86 ΤΟΥ Υ.Κ (Ν.3528/2007)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ…..
Αρ. πρωτ.

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΑΔΤ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Ε-ΜΑΙL: 1. (εργασίας)
Ε-ΜΑΙL: 2. (προσωπικό)
Α.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ:
ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ:
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟIΟ ΥΠΗΡΕΤΩ:
Α.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(συμπληρώστε με Χ όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας)
Ανήκω οργανικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπάγομαι στις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
Ανήκω σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Κατέχω το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν
του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες
οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) κα μπορώ να συμμετέχω ως υποψήφιος για
την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του
τίτλου σπουδών που κατέχω
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ
Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου/ης Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
διδακτορικού διπλώματος και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
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Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ και έχω ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία
(3) έτη καθήκοντα Προισταμένου Τμήματος
Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη
στον βαθμό αυτόν
Α.4. 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
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 απαλλαγεί από τα καθήκοντα μου ως προϊσταμένου/ης 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 στην προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης

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:

-----------------------Υπογραφή
--------------------------Ημερομηνία
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕNΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡ.
84-86 ΤΟΥ Υ.Κ (Ν.3528/2007)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ…..
Αρ. πρωτ.

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΑΔΤ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Ε-ΜΑΙL: 1. (εργασίας)
Ε-ΜΑΙL: 2. (προσωπικό)
Α.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ:
ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ:
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟIΟ ΥΠΗΡΕΤΩ:
Α.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(συμπληρώστε με Χ όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας)
Ανήκω οργανικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπάγομαι στις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
Ανήκω σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Κατέχω το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν
του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες
οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) κα μπορώ να συμμετέχω ως υποψήφιος για
την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του
τίτλου σπουδών που κατέχω
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ
Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου/ης Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
διδακτορικού διπλώματος και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
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Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ και έχω ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία
(3) έτη καθήκοντα Προισταμένου Τμήματος
Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη
στον βαθμό αυτόν
Α.4. 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
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 απαλλαγεί από τα καθήκοντα μου ως προϊσταμένου/ης 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 στην προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης

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:

-----------------------Υπογραφή
--------------------------Ημερομηνία
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕNΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡ.
84-86 ΤΟΥ Υ.Κ (Ν.3528/2007)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ…..
Αρ. πρωτ.

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΑΔΤ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Ε-ΜΑΙL: 1. (εργασίας)
Ε-ΜΑΙL: 2. (προσωπικό)
Α.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ:
ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ:
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟIΟ ΥΠΗΡΕΤΩ:
Α.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(συμπληρώστε με Χ όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας)
Ανήκω οργανικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπάγομαι στις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
Ανήκω σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Κατέχω το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν
του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες
οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) κα μπορώ να συμμετέχω ως υποψήφιος για
την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του
τίτλου σπουδών που κατέχω
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ
Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου/ης Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
διδακτορικού διπλώματος και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
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Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ και έχω ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία
(3) έτη καθήκοντα Προισταμένου Τμήματος
Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη
στον βαθμό αυτόν
Α.4. 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
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 απαλλαγεί από τα καθήκοντα μου ως προϊσταμένου/ης 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 στην προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης

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:

-----------------------Υπογραφή
--------------------------Ημερομηνία
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕNΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡ.
84-86 ΤΟΥ Υ.Κ (Ν.3528/2007)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ…..
Αρ. πρωτ.

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΑΔΤ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Ε-ΜΑΙL: 1. (εργασίας)
Ε-ΜΑΙL: 2. (προσωπικό)
Α.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ:
ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ:
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟIΟ ΥΠΗΡΕΤΩ:
Α.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(συμπληρώστε με Χ όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας)
Ανήκω οργανικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπάγομαι στις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
Ανήκω σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Κατέχω το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν
του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες
οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) κα μπορώ να συμμετέχω ως υποψήφιος για
την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του
τίτλου σπουδών που κατέχω
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ
Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου/ης Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
διδακτορικού διπλώματος και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και έχω ασκήσει καθήκοντα
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προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ και έχω ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία
(3) έτη καθήκοντα Προισταμένου Τμήματος
Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη
στον βαθμό αυτόν
Α.4. 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
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 απαλλαγεί από τα καθήκοντα μου ως προϊσταμένου/ης 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 στην προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης

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:

-----------------------Υπογραφή
--------------------------Ημερομηνία
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕNΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡ. 84-86 ΤΟΥ Υ.Κ
(Ν.3528/2007)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ…..
Αρ. πρωτ.

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΑΔΤ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Ε-ΜΑΙL: 1. (εργασίας)
Ε-ΜΑΙL: 2. (προσωπικό)
Α.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ:
ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ:
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟIΟ ΥΠΗΡΕΤΩ:
Α.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(συμπληρώστε με Χ όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας)
Ανήκω οργανικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπάγομαι στις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
Ανήκω σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Κατέχω το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν
του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες
οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) κα μπορώ να συμμετέχω ως υποψήφιος για
την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του
τίτλου σπουδών που κατέχω
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ
Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου/ης Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
διδακτορικού διπλώματος και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
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στον βαθμό αυτόν και είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ και έχω ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία
(3) έτη καθήκοντα Προισταμένου Τμήματος
Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη
στον βαθμό αυτόν
Α.4. 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
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 απαλλαγεί από τα καθήκοντα μου ως προϊσταμένου/ης 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 στην προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης

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:

-----------------------Υπογραφή
--------------------------Ημερομηνία
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕNΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡ. 84-86 ΤΟΥ Υ.Κ
(Ν.3528/2007)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ…..
Αρ. πρωτ.

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΑΔΤ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Ε-ΜΑΙL: 1. (εργασίας)
Ε-ΜΑΙL: 2. (προσωπικό)
Α.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ:
ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ:
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟIΟ ΥΠΗΡΕΤΩ:
Α.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(συμπληρώστε με Χ όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας)
Ανήκω οργανικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπάγομαι στις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
Ανήκω σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Κατέχω το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν
του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες
οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) κα μπορώ να συμμετέχω ως υποψήφιος για
την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του
τίτλου σπουδών που κατέχω
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ
Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου/ης Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
διδακτορικού διπλώματος και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
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στον βαθμό αυτόν και είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ και έχω ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία
(3) έτη καθήκοντα Προισταμένου Τμήματος
Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη
στον βαθμό αυτόν
Α.4. 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
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 απαλλαγεί από τα καθήκοντα μου ως προϊσταμένου/ης 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 στην προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης

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:

-----------------------Υπογραφή
--------------------------Ημερομηνία
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕNΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡ. 84-86 ΤΟΥ Υ.Κ
(Ν.3528/2007)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ…..
Αρ. πρωτ.

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΑΔΤ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Ε-ΜΑΙL: 1. (εργασίας)
Ε-ΜΑΙL: 2. (προσωπικό)
Α.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ:
ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ:
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟIΟ ΥΠΗΡΕΤΩ:
Α.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(συμπληρώστε με Χ όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας)
Ανήκω οργανικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπάγομαι στις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
Ανήκω σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Κατέχω το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν
του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες
οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) κα μπορώ να συμμετέχω ως υποψήφιος για
την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του
τίτλου σπουδών που κατέχω
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ
Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου/ης Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
διδακτορικού διπλώματος και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
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ΑΔΑ: ΩΓΘ6Ω-Ρ63
στον βαθμό αυτόν και είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ και έχω ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία
(3) έτη καθήκοντα Προισταμένου Τμήματος
Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη
στον βαθμό αυτόν
Α.4. 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
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 απαλλαγεί από τα καθήκοντα μου ως προϊσταμένου/ης 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 στην προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης

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:

-----------------------Υπογραφή
--------------------------Ημερομηνία
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕNΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ &
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΩΝ ΑΡ. 84-86 ΤΟΥ Υ.Κ (Ν.3528/2007)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ…..
Αρ. πρωτ.

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΑΔΤ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Ε-ΜΑΙL: 1. (εργασίας)
Ε-ΜΑΙL: 2. (προσωπικό)
Α.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ:
ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ:
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟIΟ ΥΠΗΡΕΤΩ:
Α.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(συμπληρώστε με Χ όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας)
Ανήκω οργανικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπάγομαι στις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
Ανήκω σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις
οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Κατέχω το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν
του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες
οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στην
προκηρυσσόμενη θέση
Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) κα μπορώ να συμμετέχω ως υποψήφιος για
την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του
τίτλου σπουδών που κατέχω
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ
Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου/ης Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
διδακτορικού διπλώματος και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
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στον βαθμό αυτόν και είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη
στον βαθμό αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχω ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου/ης Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον
Κατέχω τον βαθμό Α’ και έχω ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία
(3) έτη καθήκοντα Προισταμένου Τμήματος
Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη
στον βαθμό αυτόν
Α.4. 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
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 απαλλαγεί από τα καθήκοντα μου ως προϊσταμένου/ης 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 στην προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης

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:

-----------------------Υπογραφή
--------------------------Ημερομηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

27

ΑΔΑ: ΩΓΘ6Ω-Ρ63

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

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Έτος κτήσης

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Έτος κτήσης

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Έτος κτήσης

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Τίτλος πτυχίου

1o ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:
Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος

2o ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:
Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος

1oς ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤOΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:
Τίτλος Μεταπτυχιακού

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Έτος κτήσης

2oς ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤOΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:
Τίτλος Μεταπτυχιακού

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Τίτλος Σπουδών/ΦΕΚ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εκπαιδευτικό ίδρυμα
ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4485/2017

Έτος κτήσης

Έτος κτήσης

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Διδακτορικό Δίπλωμα/Μεταπτυχιακός Τίτλος

Εκπαιδευτικό ίδρυμα
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Έτος κτήσης
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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔΑ:
Τμήμα Εξειδίκευσης (εάν υπάρχει)

Εκπαιδευτική Σειρά

Έτος αποφοίτησης

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
Ξένη γλώσσα

Επίπεδο

Τίτλος πιστοποιητικού/Φορέας έκδοσης

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
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Κωδικός
πιστοποίησης

Ημερομηνίες
παρακολούθησης
(από …έως)
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Β.2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
(έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων)
Β.2.1. Πραγματική προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης
ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΝΕΣ

Σύνολο:

Β.2.2. Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέση προϊσταμένου/ης επιπέδου Τμήματος:
ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΝΕΣ

Σύνολο:

Β.2.3. Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέση προϊσταμένου/ης επιπέδου Διεύθυνσης ή
Υποδιεύθυνσης:
ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΜΗΝΕΣ
ΜΟΝΑΔΑ

Σύνολο:

Β.2.4. Εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέση προϊσταμένου/ης επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης
ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΜΗΝΕΣ
ΜΟΝΑΔΑ

Σύνολο:
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Β.3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (με τις
διατάξεις του αρ. 98 παρ. 6 του Υ.Κ., όπως ισχύει και του Π.Δ. 69/2016)
Διάρκεια απασχόλησης
Απόφαση
Μήνες
Φορέας απασχόλησης
Θέση/Ιδιότητα
(από …έως)
αναγνώρισης

Β.4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Β.4.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Ιδιότητα

Φορέας

Αντικείμενο εργασιών

Έτος συμμετοχής

Δημοσίευση σε:

Έτος δημοσίευσης

Β.4.2. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Είδος συγγραφικού
Τίτλος συγγραφικού έργου
έργου
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Β.4.3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ.
Είδος
δραστηριότητας

Φορέας διοργάνωσης

(π.χ. ανακοίνωση, εισήγηση)

Θέμα
εισήγησης/ανακοίνωσης

Έτος διεξαγωγής

Β.4.4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Είδος διδακτικής
εμπειρίας

Φορέας

Θέμα

Έτος

Β.4.5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
Φορέας επιμόρφωσης

Πρόγραμμα επιμόρφωσης
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Ημέρες
επιμόρφωσης

Έτος επιμόρφωσης
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Β.4.6. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ:
Είδος γνώσης
(π.χ. επεξεργασία κειμένου)

Τρόπος κτήσης της γνώσης χειρισμού Η/Υ

Β.4.7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπογραφή

(Ονοματεπώνυμο υποψηφίου)

Ημερομηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Έκδοση:

Κωδικός θέσης:

Ημερομηνία
τροποποίησης:

Κατάρτιση
πολιτικών

…………………………../
15-01-2021

Τομέας Πολιτικής
και διαχείριση

Οργανισμός
Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δ4

Τίτλος Θέσης Εργασίας
δημοσίων Προϊστάμενος
της
Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού
και
Οικονομικής
Διαχείρισης

Τόπος Εργασίας (Ταχυδρομική Διεύθυνση)
Μεσογείων 96
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας
Έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αποτελεσματική κατάρτιση και την ομαλή εκτέλεση του
προϋπολογισμού του Υπουργείου και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), τη διασφάλιση της τήρησης και της ορθής εφαρμογής των
δημοσιονομικών αρχών και των δημοσιολογιστικών κανόνων, την αξιόπιστη παροχή
δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών, τον έλεγχο, την εκκαθάριση και τέλος την
έγκαιρη εξόφληση των δαπανών του Υπουργείου.

Μισθολογικές Προβλέψεις
Υπαγωγή στο
μισθολόγιο
Εξαίρεση από το
μισθολόγιο
Επιπλέον αμοιβές

Γενικό Προφίλ
Τύπος εργασιακής σχέσης
Μόνιμο Προσωπικό
Προσωπικό Αορίστου
Χρόνου
Προσωπικό Ορισμένου
Χρόνου
Έμμισθη εντολή ή άλλη
σχέση εργασίας

Βαθμός
Α
Β
Γ
Δ

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας
Αναφέρονται στη θέση
Αναφέρεται σε
εργασίας
Προϊστάμενος Τμήματος
Προϊστάμενο Γενικής
Υπουργείο Οικονομικών
Προϋπολογισμού και
Διεύθυνσης Οικονομικών και
Δημοσιονομικών Αναφορών
Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Τμήματος
Γενικό Λογιστήριο του
Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Κράτους
και Εκκαθάρισης Δαπανών

Φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται
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Ελληνική Στατιστική Αρχή
Διευθύνσεις άλλων
Υπουργείων

Προϊστάμενος Α’ Τμήματος
Μισθοδοσίας
Προϊστάμενος Β’ Τμήματος
Μισθοδοσίας

Διευθύνσεις του Υπουργείου
και ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Κύρια καθήκοντα
Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με
τον σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται
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
Διαμορφώνει την ετήσια στοχοθεσία και προσδιορίζει τους δείκτες μέτρησης
αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων
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 και εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης
Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία
 Εκπροσωπεί τη Διεύθυνση, όπου απαιτείται
 Συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών, το Γ.Λ.Κ., τους Διευθυντές του
υπουργείου, καθώς και των λοιπών υπουργείων προκειμένου να διασφαλιστεί η
αποτελεσματική άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης

Απαιτούμενα Προσόντα
• Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ όλων των
κλάδων [αρ. 34 του Π.Δ/τος 6/2021 (Α’ 7)]
• Πτυχίο
Σχολής
προσδιοριστικό
της
κατηγορίας/
εκπαιδετυικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, όλων των κλάδων,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Εμπειρία

•

•

Να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί
ένα (1) έτος τουλάχιστον
ή
Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού
διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
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•

•
Γνώσεις

•
•

•
•
•
•
•
•
•
Ειδικές απαιτήσεις
θέσης εργασίας
Δεξιότητες

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι
αναγνωρισμένου
συναφούς
μεταπτυχιακού
τίτλου
σπουδών, 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
Να κατέχουν το βαθμό Α΄ και να έχουν ασκήσει συνολικά
τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταμένου
Τμήματος
ή
Να κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.
Καλή γνώση γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου [αρ. 27 του Π.Δ/τος 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει
και αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/οικ.1081/11-01-2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης]
Γνώση Δημοσίου Δικαίου
Γνώση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
Γνώση πολιτικού, διεθνούς και εθνικού κοινωνικοοικονομικού πλαισίου
Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων-κρίσεων
Γνώση επαγγελματικού περιβάλλοντος και δικτύων στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα
Τεχνικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία της
εργασίας
Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών
παρακολούθησης
Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου
Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία
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
Διεύθυνσής 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
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•

Διάρκεια θητείας
3 έτη

Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες

Υποχρεωτική επιμόρφωση
πριν την ανάληψη της
θέσης
Όχι

Υπογραφή Υπηρεσιακής Γραμματέως
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Άλλες Πληροφορίες

ΑΔΑ: ΩΓΘ6Ω-Ρ63

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Έκδοση:

Κωδικός θέσης:

Ημερομηνία
τροποποίησης:

Κατάρτιση
πολιτικών

…………………………../
15-01-2021

Τομέας Πολιτικής
και διαχείριση

Οργανισμός
Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δ5

Τίτλος Θέσης Εργασίας
δημοσίων Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών
και Διοικητικής Μέριμνας

Τόπος Εργασίας (Ταχυδρομική Διεύθυνση)
Μεσογείων 96
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας
Έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Υπουργείου με την
έγκαιρη, αποτελεσματική και με διαφάνεια προμήθεια κάθε είδους υλικών και άυλων
αγαθών με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους - οφέλους σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Μισθολογικές Προβλέψεις
Υπαγωγή στο
μισθολόγιο
Εξαίρεση από το
μισθολόγιο
Επιπλέον αμοιβές

Γενικό Προφίλ
Τύπος εργασιακής σχέσης
Μόνιμο Προσωπικό
Προσωπικό Αορίστου
Χρόνου
Προσωπικό Ορισμένου
Χρόνου
Έμμισθη εντολή ή άλλη
σχέση εργασίας

Βαθμός
Α
Β
Γ
Δ

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας
Φορείς με τους οποίους
Αναφέρονται στη θέση
Αναφέρεται σε
συνεργάζεται
εργασίας
Περιφερειακές Υπηρεσίες
Προϊστάμενο Γενικής
Προϊστάμενος Τμήματος
και εποπτευόμενους, από το
Διεύθυνσης Οικονομικών και
Προμηθειών
Υπουργείο, φορείς
Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Τμήματος
Ελεγκτικό Συνέδριο
Διοικητικής Μέριμνας
Διευθύνσεις του Υπουργείου
Διευθύνσεις άλλων
Υπουργείων
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Κύρια καθήκοντα
Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με
τον σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται
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
Διαμορφώνει την ετήσια στοχοθεσία και προσδιορίζει τους δείκτες μέτρησης
αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων
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 και εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης
Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία
 Εκπροσωπεί τη Διεύθυνση, όπου απαιτείται
 Συνεργάζεται με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους, από το
Υπουργείο, φορείς και τους Διευθυντές του Υπουργείου προκειμένου να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα που
άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης

Εμπειρία

Απαιτούμενα Προσόντα
• Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων
[αρ. 34 του Π.Δ/τος 6/2021 (Α’ 7)]
• Πτυχίο Σχολής προσδιοριστικό της κατηγορίας/ εκπαιδετυικής
βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, όλων των κλάδων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
• Να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί
ένα (1) έτος τουλάχιστον
ή
• Να 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,
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
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Γνώσεις

Ειδικές απαιτήσεις
θέσης εργασίας
Δεξιότητες

• Να κατέχουν το βαθμό Α΄ και να έχουν ασκήσει συνολικά
τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταμένου
Τμήματος
ή
• Να κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον
δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.
• Καλή γνώση γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου [αρ. 27 του Π.Δ/τος 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει και
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/οικ.1081/11-01-2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου
Εσωτερικών,
Δημόσιας
Διοίκησης
και
Αποκέντρωσης]
• Γνώση Δημοσίου Δικαίου
• Γνώση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
• Γνώση πολιτικού, διεθνούς και εθνικού κοινωνικο-οικονομικού
πλαισίου
• Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων-κρίσεων
• Γνώση επαγγελματικού περιβάλλοντος και δικτύων στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα
• Τεχνικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία της
εργασίας
• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών
παρακολούθησης
• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου
• Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία
• 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 Διεύθυνσής
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
• Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες
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Διάρκεια θητείας
3 έτη

Υποχρεωτική επιμόρφωση
πριν την ανάληψη της
θέσης
Όχι

Υπογραφή Υπηρεσιακής Γραμματέως
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Άλλες Πληροφορίες
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Έκδοση:

Κωδικός θέσης:

Ημερομηνία
τροποποίησης:

Κατάρτιση
πολιτικών

…………………………../
15-01-2021

Τομέας Πολιτικής
και διαχείριση

Οργανισμός
Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δ6

Τίτλος Θέσης Εργασίας
δημοσίων Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού και Οργάνωσης

Τόπος Εργασίας (Ταχυδρομική Διεύθυνση)
Μεσογείων 96
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας
Έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ορθολογική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού του Υπουργείου, την αντιμετώπιση των θεμάτων οργανωτικής φύσης, καθώς και
την αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών διεκπεραίωσης και των
υποστηρικτικών εργασιών. Μεριμνά για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών
και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης του πολίτη. Υποβάλλει προτάσεις σε συνεργασία με τις συναρμόδιες
οργανικές μονάδες του Υπουργείου ή με άλλα Υπουργεία και φορείς στο πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων και παρακολουθεί την υλοποίηση τους
εντός του τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης.

Μισθολογικές Προβλέψεις
Υπαγωγή στο
μισθολόγιο
Εξαίρεση από το
μισθολόγιο
Επιπλέον αμοιβές

Γενικό Προφίλ
Τύπος εργασιακής σχέσης
Μόνιμο Προσωπικό
Προσωπικό Αορίστου
Χρόνου
Προσωπικό Ορισμένου
Χρόνου
Έμμισθη εντολή ή άλλη
σχέση εργασίας

Βαθμός
Α
Β
Γ
Δ

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας
Φορείς με τους οποίους
Αναφέρονται στη θέση
Αναφέρεται σε
συνεργάζεται
εργασίας
Α.Σ.Ε.Π., Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
Προϊστάμενος Τμήματος
Προϊστάμενο Γενικής
Διευθύνσεις λοιπών
Διοίκησης Ανθρώπινου
Διεύθυνσης Οικονομικών και
υπουργείων και λοιπές
Δυναμικού
Διοικητικών Υπηρεσιών
Ανεξάρτητες Αρχές
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Προϊστάμενος Τμήματος
Ποιότητας, Αποδοτικότητας
και Διοικητικής Οργάνωσης
Προϊστάμενος Τμήματος
Γραμματείας

Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους
Λοιπές Διευθύνσεις του
Υπουργείου
Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Κύρια καθήκοντα
Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Διεύθυνσης με τον
σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται
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

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία
 Εκπροσωπεί τη Διεύθυνση, όπου απαιτείται
 Συνεργάζεται με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, τους Διευθυντές του Υπουργείου,
καθώς και των λοιπών Υπουργείων προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική
άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης

Εμπειρία

Απαιτούμενα Προσόντα
• Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ όλων των
κλάδων [αρ. 34 του Π.Δ/τος 6/2021 (Α’ 7)]
• Πτυχίο
Σχολής
προσδιοριστικό
της
κατηγορίας/
εκπαιδετυικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, όλων των κλάδων,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
• Να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί
ένα (1) έτος τουλάχιστον
ή
• Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού
διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
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•

•
Γνώσεις

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ειδικές απαιτήσεις
θέσης εργασίας
Δεξιότητες

•
•
•
•

•
•
•

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι
αναγνωρισμένου
συναφούς
μεταπτυχιακού
τίτλου
σπουδών, 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
Να κατέχουν το βαθμό Α΄ και να έχουν ασκήσει συνολικά
τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταμένου
Τμήματος
ή
Να κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.
Καλή γνώση γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου [αρ. 27 του Π.Δ/τος 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει
και αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/οικ.1081/11-01-2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης]
Γνώση Δημοσίου Δικαίου
Γνώση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
Γνώση πολιτικού, διεθνούς και εθνικού κοινωνικοοικονομικού πλαισίου
Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων-κρίσεων
Γνώση επαγγελματικού περιβάλλοντος και δικτύων στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα
Τεχνικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία της
εργασίας
Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών
παρακολούθησης, Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων
Υπηρεσιών
Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου
Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία
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
Διεύθυνσής του και τους ιεραρχικά ανωτέρους του
Να είναι αξιόπιστος και εχέμυθος
Να είναι αντικειμενικός
Να είναι επικοινωνιακός
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•
•
•
•

Διάρκεια θητείας
3 έτη

Να διαθέτει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων
Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων-συγκρούσεων,
κινδύνων-αλλαγών
Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες

Υποχρεωτική επιμόρφωση
πριν την ανάληψη της
θέσης
Όχι

Υπογραφή Υπηρεσιακής Γραμματέως
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Άλλες Πληροφορίες
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έκδοση:

Κωδικός θέσης:

Ημερομηνία
τροποποίησης:

Κατάρτιση
πολιτικών

…………………………../
15-01-2021

Τομέας Πολιτικής
και διαχείριση

Οργανισμός
Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δ7

Τίτλος Θέσης Εργασίας
δημοσίων Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης
και Λειτουργίας Δικαιοσύνης

Τόπος Εργασίας (Ταχυδρομική Διεύθυνση)
Μεσογείων 96
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας
Έχει ως επιχειρησιακό στόχο την εκπόνηση του προγραμματισμού των πολιτικών διοίκησης
Δικαιοσύνης, τη μέριμνα για την υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες
οργανικές μονάδες του Υπουργείου ή άλλα Υπουργεία και φορείς στο πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων και την παρακολούθηση της υλοποίησης
των προγραμμάτων αυτών εντός του τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης. Βρίσκεται σε διαρκή
συνεργασία με την Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου για τα θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Μισθολογικές Προβλέψεις
Υπαγωγή στο
μισθολόγιο
Εξαίρεση από το
μισθολόγιο
Επιπλέον αμοιβές

Φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται
Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών
Βουλή των Ελλήνων,
Ελληνική Στατιστική Αρχή,

Γενικό Προφίλ
Τύπος εργασιακής σχέσης
Μόνιμο Προσωπικό
Προσωπικό Αορίστου
Χρόνου
Προσωπικό Ορισμένου
Χρόνου
Έμμισθη εντολή ή άλλη
σχέση εργασίας

Βαθμός
Α
Β
Γ
Δ

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας
Αναφέρονται στη θέση
Αναφέρεται σε
εργασίας
Προϊστάμενος Τμήματος
Προϊστάμενο Γενικής
Λειτουργίας και
Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Επιθεώρησης Δικαστηρίων
Προϊστάμενος Τμήματος
Δικαστικών Λειτουργών
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Γενικά Αρχεία του Κράτους
Γενική Γραμματεία Νομικών
και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων
Δικαστήρια και Εισαγγελίες
της χώρας
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Λοιπές Διευθύνσεις
Υπουργείου

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Κύρια καθήκοντα
Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με
τον σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται
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
Διαμορφώνει την ετήσια στοχοθεσία και προσδιορίζει τους δείκτες μέτρησης
αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων
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 και εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης
Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση, όπου απαιτείται
 Συνεργάζεται με θεσμικά και άλλα όργανα της ημεδαπής καθώς και τους
Διευθυντές του Υπουργείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική
άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης

Απαιτούμενα Προσόντα
Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού [αρ. 34 του Π.Δ/τος 6/2021 (Α’ 7)]
• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης [αρ. 4, παρ. 1 του Π.Δ/τος
50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει]

•
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Εμπειρία

Γνώσεις

Ειδικές απαιτήσεις
θέσης εργασίας
Δεξιότητες

Να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί
ένα (1) έτος τουλάχιστον
ή
• Να 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, 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
• Να κατέχουν το βαθμό Α΄ και να έχουν ασκήσει συνολικά
τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταμένου
Τμήματος
ή
• Να κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.
• Καλή γνώση γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (αρ.27 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει και
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/οικ.1081/11-01-2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης]
• Γνώση Δημοσίου Δικαίου
• Γνώση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
• Γνώση πολιτικού, διεθνούς και εθνικού κοινωνικοοικονομικού πλαισίου
• Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων-κρίσεων
• Γνώση επαγγελματικού περιβάλλοντος και δικτύων στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα
• Τεχνικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία
της εργασίας
• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών
παρακολούθησης, Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων
Υπηρεσιών και Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών
• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου
•

•
•
•

Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία
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
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•
•
•
•
•
•
•

Διάρκεια θητείας
3 έτη

Διεύθυνσής 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
Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες

Υποχρεωτική επιμόρφωση
πριν την ανάληψη της
θέσης
Όχι

Υπογραφή Υπηρεσιακής Γραμματέως
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Άλλες Πληροφορίες
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έκδοση:

Κωδικός θέσης:

Ημερομηνία
τροποποίησης:

Κατάρτιση
πολιτικών

…………………………../
15-01-2021

Τομέας Πολιτικής
και διαχείριση

Οργανισμός
Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δ8

Τίτλος Θέσης Εργασίας
δημοσίων Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δικαστικών
Υπαλλήλων

Τόπος Εργασίας (Ταχυδρομική Διεύθυνση)
Μεσογείων 96
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας
Έχει ως επιχειρησιακό στόχο την εύρυθμη λειτουργία των γραμματειών των δικαστηρίων
μέσω της εισήγησης και εφαρμογής των πολιτικών για τη διαχείριση του προσωπικού τους,
την υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες του
Υπουργείου ή άλλα Υπουργεία και φορείς στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή άλλων
προγραμμάτων, καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών
εντός του τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης. Βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την
Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Μισθολογικές Προβλέψεις
Υπαγωγή στο
μισθολόγιο
Εξαίρεση από το
μισθολόγιο
Επιπλέον αμοιβές

Φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται
Α.Σ.Ε.Π., Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
Διευθύνσεις λοιπών
υπουργείων και λοιπές
Ανεξάρτητες Αρχές
Γενικό Λογιστήριο του

Γενικό Προφίλ
Τύπος εργασιακής σχέσης
Μόνιμο Προσωπικό
Προσωπικό Αορίστου
Χρόνου
Προσωπικό Ορισμένου
Χρόνου
Έμμισθη εντολή ή άλλη
σχέση εργασίας

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας
Αναφέρονται στη θέση
εργασίας
Προϊστάμενος Α’ Τμήματος
Προσωπικού
Προϊστάμενος Β’ Τμήματος
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Βαθμός
Α
Β
Γ
Δ

Αναφέρεται σε
Προϊστάμενο Γενικής
Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
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Κράτους

Προσωπικού

Δικαστήρια και Εισαγγελίες
της χώρας
Λοιπές Διευθύνσεις του
Υπουργείου

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Κύρια καθήκοντα
Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Διεύθυνσης με τον
σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται
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

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση, όπου απαιτείται
 Συνεργάζεται με το Γ.Λ.Κ., τους Διευθυντές του Υπουργείου, καθώς και των λοιπών
Υπουργείων προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της
κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης

Εμπειρία

Απαιτούμενα Προσόντα
• Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού [αρ. 34 του Π.Δ/τος 6/2021 (Α’ 7)]
• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης [αρ. 4, παρ. 1 του Π.Δ/τος
50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει]
• Να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί
ένα (1) έτος τουλάχιστον
ή
• Να 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, κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο
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•

•
Γνώσεις

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ειδικές απαιτήσεις
θέσης εργασίας
Δεξιότητες

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει
καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) έτος
τουλάχιστον
ή
Να κατέχουν το βαθμό Α΄ και να έχουν ασκήσει συνολικά
τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταμένου
Τμήματος
ή
Να κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν
Καλή γνώση γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (αρ.27 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει και
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/οικ.1081/11-01-2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης]
Γνώση Δημοσίου Δικαίου
Γνώση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
Γνώση πολιτικού, διεθνούς και εθνικού κοινωνικοοικονομικού πλαισίου
Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων-κρίσεων
Γνώση επαγγελματικού περιβάλλοντος και δικτύων στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα
Τεχνικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία
της εργασίας
Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών
παρακολούθησης, Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων
Υπηρεσιών και Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών
Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου
Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία
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
Διεύθυνσής 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,
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•

Διάρκεια θητείας
3 έτη

κινδύνων-αλλαγών
Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες

Υποχρεωτική επιμόρφωση
πριν την ανάληψη της
θέσης
Όχι

Υπογραφή Υπηρεσιακής Γραμματέως
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Άλλες Πληροφορίες
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Έκδοση:

Κωδικός θέσης:

Ημερομηνία
τροποποίησης:

Κατάρτιση
πολιτικών

…………………………../
15-01-2021

Τομέας Πολιτικής
και διαχείριση

Οργανισμός
Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δ9

Τίτλος Θέσης Εργασίας
δημοσίων Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών
Επαγγελμάτων

Τόπος Εργασίας (Ταχυδρομική Διεύθυνση)
Μεσογείων 96
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας
Έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών άσκησης του δικηγορικού
και συμβολαιογραφικού λειτουργήματος και των λοιπών νομικών επαγγελμάτων, καθώς
και την επικουρία του Υπουργού στην άσκηση εποπτείας επί των οικείων συλλόγων, την
υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες του
Υπουργείου ή άλλα Υπουργεία και φορείς στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή άλλων
προγραμμάτων καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών
εντός του τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης. Βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την
Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Μισθολογικές Προβλέψεις
Υπαγωγή στο
μισθολόγιο
Εξαίρεση από το
μισθολόγιο
Επιπλέον αμοιβές

Γενικό Προφίλ
Τύπος εργασιακής σχέσης
Μόνιμο Προσωπικό
Προσωπικό Αορίστου
Χρόνου
Προσωπικό Ορισμένου
Χρόνου
Έμμισθη εντολή ή άλλη
σχέση εργασίας

Βαθμός
Α
Β
Γ
Δ

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας
Φορείς με τους οποίους
Αναφέρονται στη θέση
Αναφέρεται σε
συνεργάζεται
εργασίας
Α.Σ.Ε.Π., Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
Προϊστάμενος Τμήματος
Διευθύνσεις λοιπών
Δικηγορικού
Προϊστάμενο Γενικής
υπουργείων και λοιπές
Λειτουργήματος &
Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Ανεξάρτητες Αρχές
Δικαστικών Επιμελητών
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Προϊστάμενος Τμήματος
Συμβολαιογραφείων και
Υποθηκοφυλακείων

Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους
Δικηγορικοί Σύλλογοι,
Συμβολαιογραφεία,
Υποθηκοφυλακεία
Δικαστήρια και Εισαγγελίες
της χώρας
Λοιπές Διευθύνσεις του
Υπουργείου

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Κύρια καθήκοντα
Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με
τον σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται
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
Διαμορφώνει την ετήσια στοχοθεσία και προσδιορίζει τους δείκτες μέτρησης
αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων
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 και εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης
Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση, όπου απαιτείται
 Συνεργάζεται με το Γ.Λ.Κ., τους Διευθυντές του Υπουργείου, καθώς και των λοιπών
Υπουργείων προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της
κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης

Απαιτούμενα Προσόντα
• Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού [αρ. 34 του Π.Δ/τος 6/2021 (Α’ 7)]
• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης [αρ. 4, παρ. 1 του Π.Δ/τος
50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει]
Εμπειρία

•

Να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί
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•

•

•
Γνώσεις

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ειδικές απαιτήσεις
θέσης εργασίας
Δεξιότητες

•
•
•
•

ένα (1) έτος τουλάχιστον
ή
Να 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, 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
Να κατέχουν το βαθμό Α΄ και να έχουν ασκήσει συνολικά
τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταμένου
Τμήματος
ή
Να κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.
Καλή γνώση γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (αρ.27 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει και
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/οικ.1081/11-01-2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης]
Γνώση Δημοσίου Δικαίου
Γνώση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
Γνώση πολιτικού, διεθνούς και εθνικού κοινωνικοοικονομικού πλαισίου
Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων-κρίσεων
Γνώση επαγγελματικού περιβάλλοντος και δικτύων στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα
Τεχνικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία
της εργασίας
Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών
παρακολούθησης, Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων
Υπηρεσιών και Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών
Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου
Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία
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
Διεύθυνσής του και τους ιεραρχικά ανωτέρους του
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•
•
•
•
•
•
•

Διάρκεια θητείας
3 έτη

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
Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες

Υποχρεωτική επιμόρφωση
πριν την ανάληψη της
θέσης
Όχι

Υπογραφή Υπηρεσιακής Γραμματέως
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Άλλες Πληροφορίες
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Έκδοση:

Κωδικός θέσης:

Ημερομηνία
τροποποίησης:

Κατάρτιση
πολιτικών

…………………………../
15-01-2021

Τομέας Πολιτικής
και διαχείριση

Οργανισμός
Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δ10

Τίτλος Θέσης Εργασίας
δημοσίων Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Νομικών Ζητημάτων

Ειδικών

Τόπος Εργασίας (Ταχυδρομική Διεύθυνση)
Μεσογείων 96
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας
Έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ανάπτυξη και την προαγωγή της διεθνούς νομικής
συνεργασίας στους κλάδους του ιδιωτικού και του ποινικού δικαίου, την παρακολούθηση
του δικαιοπαραγωγικού έργου και των νομοθετικών εξελίξεων στην ευρωπαϊκή και στη
διεθνή έννομη τάξη και την προώθηση και παρουσίαση των εθνικών θέσεων στα αντίστοιχα
όργανα, την αξιοποίηση του διαθέσιμου νομικού οπλοστασίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των διεθνών οργανισμών για τη ρύθμιση ιδιωτικών σχέσεων με το στοιχείο της
αλλοδαπότητας και για τη διεκπεραίωση ποινικών υποθέσεων και ζητημάτων με
διασυνοριακές διαστάσεις, την παροχή υπηρεσιών ποινικού μητρώου, την υποβολή
προτάσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου ή άλλα
Υπουργεία και φορείς στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων και την
παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών εντός του τομέα ευθύνης της
Διεύθυνσης. Βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Υπηρεσία Συντονισμού του
Υπουργείου για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο

Μισθολογικές Προβλέψεις
Υπαγωγή στο
μισθολόγιο
Εξαίρεση από το
μισθολόγιο
Επιπλέον αμοιβές

Γενικό Προφίλ
Τύπος εργασιακής σχέσης
Μόνιμο Προσωπικό
Προσωπικό Αορίστου
Χρόνου
Προσωπικό Ορισμένου
Χρόνου
Έμμισθη εντολή ή άλλη
σχέση εργασίας

59

Βαθμός
Α
Β
Γ
Δ
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Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας
Φορείς με τους οποίους
Αναφέρονται στη θέση
Αναφέρεται σε
συνεργάζεται
εργασίας
Θεσμικά και άλλα όργανα
Προϊστάμενο Γενικής
Διεύθυνσης Ειδικών
Προϊστάμενος Τμήματος
και φορείς της Ε.Ε. και
Ιδιωτικού
Διεθνούς
Δικαίου
Νομικών
Ζητημάτων και
Διεθνείς Οργανισμούς
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αρχές της αλλοδαπής,
Προϊστάμενος Τμήματος
Πρεσβείες και Βουλή των
Ποινικού Δικαίου
Ελλήνων
Ανεξάρτητες Αρχές,
Διευθύνσεις λοιπών
Προϊστάμενος Τμήματος
υπουργείων και άλλες
Ποινικού Μητρώου
υπηρεσίες της ημεδαπής
Δικαστήρια και Εισαγγελίες
της χώρας

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Κύρια καθήκοντα
Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με
τον σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται
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
Διαμορφώνει την ετήσια στοχοθεσία και προσδιορίζει τους δείκτες μέτρησης
αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων
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 και εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης
Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση, όπου απαιτείται
 Συνεργάζεται με θεσμικά και άλλα όργανα και φορείς της Ε.Ε. και Διεθνείς
Οργανισμούς προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της
κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης
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Απαιτούμενα Προσόντα
• Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού [αρ. 34 του Π.Δ/τος 6/2021 (Α’ 7)]
• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης [αρ. 4, παρ. 1 του Π.Δ/τος
50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει]
Εμπειρία

•

•

•

•
Γνώσεις

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ειδικές απαιτήσεις
θέσης εργασίας

•

Να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί
ένα (1) έτος τουλάχιστον
ή
Να 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, 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
Να κατέχουν το βαθμό Α΄ και να έχουν ασκήσει συνολικά
τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταμένου
Τμήματος
ή
Να κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν
Πολύ καλή γνώση γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (αρ.27 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει και
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/οικ.1081/11-01-2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης]
Γνώση Δημοσίου Δικαίου
Γνώση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
Γνώση πολιτικού, διεθνούς και εθνικού κοινωνικοοικονομικού πλαισίου
Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων-κρίσεων
Γνώση επαγγελματικού περιβάλλοντος και δικτύων στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα
Τεχνικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία
της εργασίας
Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών
παρακολούθησης, Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων
Υπηρεσιών και Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών
Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου
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Δεξιότητες

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Διάρκεια θητείας
3 έτη

Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία
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
Διεύθυνσής 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
Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες

Υποχρεωτική επιμόρφωση
πριν την ανάληψη της
θέσης
Όχι

Υπογραφή Υπηρεσιακής Γραμματέως
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Έκδοση:

Κωδικός θέσης:

Ημερομηνία
τροποποίησης:

Κατάρτιση
πολιτικών

…………………………../
15-01-2021

Τομέας Πολιτικής
και διαχείριση

Οργανισμός
Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δ11

Τίτλος Θέσης Εργασίας
δημοσίων Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Απονομής Χάριτος

Τόπος Εργασίας (Ταχυδρομική Διεύθυνση)
Μεσογείων 96
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας
Έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών για τον σεβασμό, την προαγωγή
και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και την υποστήριξη και προστασία
των θυμάτων εγκλημάτων βίας. Επιμελείται για την αδιάλειπτη εφαρμογή των κανόνων
που διέπουν τη διαδικασία απονομής χάριτος. Υποβάλλει προτάσεις σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου ή με άλλα Υπουργεία και φορείς στο
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων και παρακολουθεί την υλοποίηση
των προγραμμάτων αυτών εντός του τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης και βρίσκεται σε
διαρκή συνεργασία με την Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου για τα θέματα που
άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Μισθολογικές Προβλέψεις
Υπαγωγή στο
μισθολόγιο
Εξαίρεση από το
μισθολόγιο
Επιπλέον αμοιβές

Φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται
Θεσμικά και άλλα όργανα
και φορείς της Ε.Ε. και

Γενικό Προφίλ
Τύπος εργασιακής σχέσης
Μόνιμο Προσωπικό
Προσωπικό Αορίστου
Χρόνου
Προσωπικό Ορισμένου
Χρόνου
Έμμισθη εντολή ή άλλη
σχέση εργασίας

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας
Αναφέρονται στη θέση
εργασίας
Προϊστάμενος Τμήματος
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διεθνείς Οργανισμούς
Αρχές της αλλοδαπής,
Πρεσβείες, Βουλή των
Ελλήνων και Προεδρία της
Κυβέρνησης
Συνήγορο του Πολίτη

Προϊστάμενος Τμήματος
Απονομής Χάριτος

Διευθύνσεις λοιπών
υπουργείων και άλλες
υπηρεσίες της ημεδαπής
Δικαστήρια και Εισαγγελίες
της χώρας

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Κύρια καθήκοντα
Μεριμνά για την ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με
τον σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται
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
Διαμορφώνει την ετήσια στοχοθεσία και προσδιορίζει τους δείκτες μέτρησης
αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων
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 και εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης
Αξιολογεί το προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία
 Εκπροσωπεί την Διεύθυνση, όπου απαιτείται
 Συνεργάζεται με θεσμικά και άλλα όργανα, καθώς και με άλλα Υπουργεία
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της κυβερνητικής
πολιτικής σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης

Απαιτούμενα Προσόντα
• Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού [αρ. 34 του Π.Δ/τος 6/2021 (Α’ 7)]
• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης [αρ. 4, παρ. 1 του Π.Δ/τος
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50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει]
Εμπειρία

•

•

•

•
Γνώσεις

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ειδικές απαιτήσεις
θέσης εργασίας
Δεξιότητες

•
•
•
•

Να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί
ένα (1) έτος τουλάχιστον
ή
Να 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, 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
Να κατέχουν το βαθμό Α΄ και να έχουν ασκήσει συνολικά
τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταμένου
Τμήματος
ή
Να κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν
Πολύ καλή γνώση γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (αρ.27 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει και
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/οικ.1081/11-01-2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης]
Γνώση Δημοσίου Δικαίου
Γνώση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
Γνώση πολιτικού, διεθνούς και εθνικού κοινωνικοοικονομικού πλαισίου
Γνώσεις management και διαχείρισης κινδύνων-κρίσεων
Γνώση επαγγελματικού περιβάλλοντος και δικτύων στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα
Τεχνικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ψυχολογία
της εργασίας
Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσίας και δεικτών
παρακολούθησης, Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων
Υπηρεσιών και Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών
Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου
Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία
Να συντονίζει τα τμήματα τα οποία υπάγονται στη
Διεύθυνση, της οποίας προΐσταται
Να επιδεικνύει συνεργατικό/ ομαδικό πνεύμα ως προς την
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•
•
•
•
•
•
•

Διάρκεια θητείας
3 έτη

καθημερινή συνεργασία με τους προϊσταμένους της
Διεύθυνσής 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
Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες

Υποχρεωτική επιμόρφωση
πριν την ανάληψη της
θέσης
Όχι
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