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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                    

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17 
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775  
fax : 213 2063533 
e-mail : ssona@patt.gov.gr 

 

Συνεδρίαση 25η   

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 273/2017 

Σήµερα 27/7/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 154994/21-7-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις 
21-7-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

 
Θέµα 1ο Η.∆. 

Έγκριση τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα επτά (67) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 

Παρόντες: 

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Τζόκας Σπυρίδων, 
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Βασιλείου Ιωάννης. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, 
Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία -
Καλλιόπη, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, 
Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη 
Μαρία, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, 
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∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς 
(Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς 
Νικόλαος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού 
Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λεβέντη Αγγελική, 
Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, 
Μουλιανάκης Περικλής, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου 
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου 
Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα 
Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
  
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραµέρος Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), 
Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αποστολάκη Ευαγγελία, Βλάχος Γεώργιος,
Βρύνα Φωτεινή, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆ανιά Νικολέττα, Ζωγραφάκη 
-Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος 
Κυριάκος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροµάντζος Βασίλειος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου 
Βασιλική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, 
Μεθυµάκη Άννα, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος,
Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Παππά 
Παναγιώτα, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σµέρος 
Ιωάννης, Τζίβα Αιµιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς 
Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. Μουλιανάκης Περικλής και Παναγιώταρος Ηλίας 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του θέµατος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία.  
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, αφού 
διαπίστωσε την απουσία του Γραµµατέα του Π.Σ. κ. Γεώργιου Βλάχου, όρισε 
αναπληρώτριά του, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αριστέα Βάβουλα, σύµφωνα µε την 
παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Κ. Σταυροπούλου η 
οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου : 
 
Α) Την υπ’αριθµ. 40/17-7-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση. 
 
Β) Το υπ’αριθµ. 157/20-7-2017 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Αττικής, που αφορά στη γνώµη του, για το Σχέδιο Οργανισµού Εσωτερικής Λειτουργίας 
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 
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Γ) Την υπ’αριθµ.οικ.154953/21-7-2017 εισήγηση της Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρ. 
∆ούρου η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 241 και 174 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α’ /19.12.2016) καθώς και το από 
8/2/2017 ενηµερωτικό σηµείωµα της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα «Σύσταση και Λειτουργία των 
Περιφερειακών Παρατηρητηρίων»  

3. Την αριθµ. Π.Υ.Σ. 50/2015 (ΦΕΚ 179/Α’/2015) µε θέµα «Εποπτεία της Γενικής 
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ως προς την 
εφαρµογή επικοινωνιακών τους προγραµµάτων και δράσεων» και την αριθµ. 
4471/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενηµέρωσης µε θέµα: «Περί της τήρησης της νοµοθεσίας για τη διαφηµιστική 
δαπάνη». 

4. Την αριθµ. 33120/Γ∆4 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 681/Β’/2017) 
«Εκδροµές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις µαθητών και µαθητριών ∆ηµόσιων και 
Ιδιωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.» 

5. Το άρθρο 26 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), «Ρυθµίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 122 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017), 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.» 

7. Το άρθρο 19 του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) «Νέο θεσµικό πλαίσιο για 
την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.» 

8. Την ΚΥΑ 1288/2017 Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΦΕΚ 1763/Β/2017)  «Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των 
Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και εναρµόνιση της Οδηγίας 
2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» 
(Β’1187/31.8.2006).» 

9. Την ΚΥΑ 18764/670/2017 (ΦΕΚ 1065/Β/2017) των Υπουργών Υποδοµών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών 
κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων». 

10. Τις διατάξεις της αριθ. 109290/39629/29-12-16 απόφασης (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/2016) 
της Ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε την 
οποία εγκρίθηκε η αριθ. 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία τροποποιείται ο Οργανισµός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας.   

11. Την αριθ. 40/17.7.2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε την οποία η 
Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισµού 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής και την Μελέτη Οργάνωσης των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και τα οποία εισηγείται για έγκριση από το 
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Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής. 
12. Το µε αριθ. πρωτ. οικ. 15316/17.7.2017 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη 

Αττικής, προς τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής και τις παρατάξεις 
εκπροσώπησης των εργαζοµένων σε αυτή, µε το οποίο διαβιβάστηκε το σχέδιο του 
τροποποιηµένου Οργανισµού και της πλήρους Μελέτης, για τη διατύπωση γνώµης 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 241 του ν.3852/2010. 

13. Το µε αριθ. πρωτ. 157/20.7.2017 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας 
Αττικής µε θέµα : «Γνώµη του ΣΥΠΑ για το Σχέδιο τροποποίησης του Οργανισµού 
Εσωτερικής Λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 (Α’87)».  

14. Το γεγονός ότι οι προτάσεις για την τροποποίηση του Οργανισµού αφορούν σε 
ενσωµάτωση νοµοθετικών ρυθµίσεων στον Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής 
καθώς και στην κατά τύπο και όχι κατ΄ ουσία διόρθωση σφαλµάτων και 
παραλείψεων του υφιστάµενου Οργανισµού. 

 
Σας διαβιβάζουµε απόσπασµα της αριθ. 40/17.7.17 Απόφασης της Εκτελεστικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, µε συνηµµένα τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής και την πλήρη Μελέτη Οργάνωσης των Υπηρεσιών, καθώς και 
το αριθ. πρωτ. 157/20.7.2017 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, 
και παρακαλούµε για τις ενέργειές σας, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 241 του 
ν.3852/2010.  

 
∆) Τη  Μελέτη Οργάνωσης Υπηρεσιών της Περιφέρειας, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την 
πρόσκληση. 
 
Ε) Το σχέδιο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο
έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση. 
 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το άρθρο 241 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ.Α’/7-6-2010), όπως αυτή περιγράφεται στο επισυναπτόµενο παράρτηµα και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. Σγουρός, Μ. 
Αναγνωστοπούλου, Χ. ∆αµάσκος, Στ. ∆ήµου, Π. Καµάρας, Κ. Καράµπελας, Ν. 
Καστανιάς, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Αικ. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη, Χρ. 
∆ανάκος, Ι. Μοίρας, Ζ. Πελέκης, Ν. Αδαµόπουλος, Α. Βασιλάκη, Μ. Κουκά, Α. Μαντάς, 
Ζ. Ράικου.  

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΑΒΟΥΛΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Οργανωτικό σχήµα Περιφέρειας Αττικής 

Άρθρο 1 

Περιφερειακό Συµβούλιο 

Ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-

6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης". 

Άρθρο 2 

Εκτελεστική Επιτροπή 

Ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 174 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010)  

"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης". 

Άρθρο 3 

Οικονοµική Επιτροπή 

Ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 176 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-

6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης" 

και ισχύοντος λοιπού νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 

Άρθρο 4 

Περιφερειάρχης 

Ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 159 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-

6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης" 

και ισχύοντος λοιπού νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 

Άρθρο 5 

Αντιπεριφερειάρχες 

Ασκούν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 160 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης" και ισχύοντος λοιπού νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 

Άρθρο 6 

Επιτροπές Περιφερειακού Συµβουλίου 

Με απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου συστήνονται µέχρι δύο (2) Επιτροπές, στις οποίες το 

Περιφερειακό Συµβούλιο µεταβιβάζει αρµοδιότητες του για συγκεκριµένους τοµείς περιφερειακής πολιτικής, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 164 και 186 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) "Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης" και ισχύοντος 

λοιπού νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 
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Άρθρο 7 

Μητροπολιτικές Επιτροπές 

Με απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου συγκροτούνται µέχρι τέσσερις (04) Μητροπολιτικές Επιτροπές και 

ασκούν τις αρµοδιότητες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 210 και 212 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-

6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης". 

Άρθρο 8 

Εκτελεστικός Γραµµατέας 

Ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 242 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-

6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης". 

Άρθρο 9 

Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 

Με απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου επιλέγεται Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 179 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης".  

Άρθρο 10 

Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης  

Με απόφαση του Περιφερειάρχη συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης και ασκεί τις αρµοδιότητες 

του άρθρου 178 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης". 

 

Άρθρο 11 

Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Αττικής 

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Αττικής συστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Αττικής και εποπτεύεται 

από τον Υπουργό Εσωτερικών. Το Ταµείο διοικείται από το διοικητικό συµβούλιο και τον πρόεδρο. Το 

διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Περιφερειάρχη και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

190 έως και 193 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης". 

 

Άρθρο 12 

Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συνιστάται Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος, ως νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου, µε έδρα την Αθήνα, στον οποίο µετέχουν η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και όλοι οι 

∆ήµοι του Νοµού Αττικής σύµφωνα µε το άρθρο 211 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) "Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης". 
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Άρθρο 13 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον οικείο 

Περιφερειάρχη, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρµοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και την άσκηση 

των αρµοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαµβάνει µε βάση το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014, σύµφωνα µε το 

σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου (δ) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4314/2014 και την αρχή της 

χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.  

 

Άρθρο 14 

Κέντρο ∆ιαχείρισης, Αποθήκευσης Και Εφοδιασµού Ειδών Πρώτης Ανάγκης Των Σηµείων 
∆ιαµονής Προσφύγων  

1. Το Κέντρο ∆ιαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασµού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σηµείων ∆ιαµονής 

Προσφύγων, εφεξής καλούµενο ως «Κέντρο Εφοδιασµού» τελεί υπό την εποπτεία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Νοτίου Τοµέα και όλο το απασχολούµενο υπηρεσιακό προσωπικό και οι εθελοντές που θα παρέχουν σε αυτό 

υπηρεσία τελούν υπό τις εντολές του. 

2. Έχει ως σκοπό την άσκηση αρµοδιοτήτων που ορίζονται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.105269/02-06-2016 

(ΦΕΚ 1577/Β΄/03-06-2016) κοινή απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή µε 

την Περιφερειάρχη Αττικής, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/3-4-2016).  

 

Άρθρο 15 

Κέντρο ∆ιαχείρισης, Αποθήκευσης Και Εφοδιασµού Ειδών Πρώτης Ανάγκης Των Σηµείων 
∆ιαµονής Προσφύγων στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τοµέα Αθηνών – Ενδιάµεσο 

∆ιαµετακοµιστικό 

1. Το Κέντρο ∆ιαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασµού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σηµείων ∆ιαµονής 

Προσφύγων στην Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών- Ενδιάµεσο ∆ιαµετακοµιστικό, εφεξής καλούµενο ως «Κέντρο 

Εφοδιασµού Π.Ε.Β.Τ. Αθηνών – Ενδιάµεσου ∆ιαµετακοµιστικού» τελεί υπό την εποπτεία του 

Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τοµέα και όλο το απασχολούµενο υπηρεσιακό προσωπικό και οι εθελοντές που θα 

παρέχουν σε αυτό υπηρεσία θα τελούν υπό τις εντολές του. 

2. Έχει ως σκοπό την άσκηση αρµοδιοτήτων που ορίζονται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 126180/4-8-2016 (ΦΕΚ 

2750/Β΄/1-9-2016) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 εδ. 6 της υπ’ αριθ. οικ. 

105269/2-6-2016 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής και του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου (ΦΕΚ 1577/Β΄/3-

6-2016)του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/3-4-2016).  

 

Άρθρο 16 

∆ιάρθρωση Υπηρεσιακών Μονάδων της Περιφέρειας 

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 Β. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ 

 Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 
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 ∆. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη και Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών 

2. Αυτοτελές Γραφείο Κυθήρων 

3. Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης 

4. Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 

5. Αυτοτελές Τµήµα Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α) 

6. Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

7. Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 

8. Αυτοτελές Γραφείο ∆ιεθνών θεµάτων 

9. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου 

10. Αυτοτελές Γραφείο Γιατρού Εργασίας 

11. Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας 

 Ε. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης  

2. ∆ιεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

3. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης  του Πολίτη 

4. ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

5. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

6. ∆ιεύθυνση Παιδείας 

 ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1. Γραφείο Υποστήριξης  Γενικής ∆ιεύθυνσης  

2. ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού  

3. ∆ιεύθυνση Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

4. ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

5. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών  

6. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Βόρειου Τοµέα Αθηνών  

7. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών  

8. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών  

9. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Ανατ. Αττικής 

10. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. ∆υτ. Αττικής 

11. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Πειραιά 

12. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νήσων  

13. ∆ιεύθυνση Μισθοδοσίας 

14. Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης ∆ιευθύνσεων Μισθοδοσίας, Προϋπολογισµού, 

Ταµειακής ∆ιαχείρισης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 

Ζ. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης 

2. ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

3. ∆ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού  

4. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
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5. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα 

6. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα 

7. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα 

8. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής,  

9. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

10. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

11. ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών Περιφέρειας Αττικής 

12. ∆ιεύθυνση Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής 

13. ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου  

14. ∆ιεύθυνση Μελετών Περιφέρειας Αττικής  

15. ∆ιεύθυνση Πάρκων και Αλσών 

 Η. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 

1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης  

2. ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 

3. ∆ιεύθυνση Αλιείας 

4. ∆ιεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής  

5. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

6. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών 

7. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών 

8. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

9. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

10. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

11. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς 

12. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 

Θ. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης  

2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής  

3. ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

4. ∆ιεύθυνση Λαϊκών Αγορών 

5. ∆ιεύθυνση Τουρισµού 

6. ∆ιεύθυνση Αθλητισµού και Πολιτισµού 

7. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

8. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών 

9. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών 

10. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

11. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

12. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

13. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης 

2. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 
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3. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

4. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών 

5. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

6. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

7. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

8. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

9. ∆ιεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο. 

 Κ. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

1. Γραφείο Υποστήριξης  Γενικής ∆ιεύθυνσης  

2. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας 

3. ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας 

4. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών 

5. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα 

Αθηνών 

6. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα 

Αθηνών 

7. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων  

8. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

9. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

10. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 

Τοµέα Αθηνών 

11. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Νότιου 

Τοµέα Αθηνών 

12. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου 

Τοµέα Αθηνών 

13. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού 

Τοµέα Αθηνών 

14. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και 

Νήσων 

15. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής 

Αττικής 

16. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής 

 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Αρµοδιότητες Υπηρεσιακών Μονάδων Περιφέρειας Αττικής 

Άρθρο 17 

Γραφείο Περιφερειάρχη και Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών 

1. Το Γραφείο του Περιφερειάρχη και τα Γραφεία των Αντιπεριφερειαρχών υποστηρίζουν αντίστοιχα τα εν λόγω 

όργανα της Περιφέρειας στην άσκηση των καθηκόντων τους, ιδίως στο έργο συντονισµού και  εποπτείας των 
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υπηρεσιακών µονάδων, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενηµέρωσή τους και την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, την προετοιµασία και τη γραµµατειακή στήριξη συσκέψεων και διαβουλεύσεων, την 

επιµέλεια της αλληλογραφίας τους, την οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και 

την έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων. Επίσης, παρέχουν γνώµη και εισήγηση σε ζητήµατα που τους 

αναθέτει ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης, συγκεντρώνουν πληροφορίες για δράσεις και πολιτικές 

που επηρεάζουν την Περιφέρεια και τις Περιφερειακές Ενότητες και φροντίζουν για τη συγκέντρωση µελετών 

και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν στην αποστολή τους. 

2. Στο Γραφείο Περιφερειάρχη συνίσταται µία θέση ∆ιευθυντή Γραφείου Περιφερειάρχη. 

 

Άρθρο 18 

Αυτοτελές Γραφείο Κυθήρων 

1. Συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο Κυθήρων, υπαγόµενο απευθείας στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 

Ενότητας Νήσων, το οποίο έχει ως αποστολή την διοικητική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα 

της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων στη νήσο Κύθηρα, για την εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής 

ευθύνης του επί θεµάτων αρµοδιότητας της περιφερειακής ενότητας νήσων. 

2. Το γραφείο θα µεριµνά για την προστασία και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος, την ποσοτική και 

ποιοτική βελτίωση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, την εφαρµογή των προγραµµάτων 

επιδοτήσεων για γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς. Ακόµη σε αυτό ανήκει η µέριµνα για τη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων στον πρωτογενή τοµέα, η µέριµνα για την τουριστική ανάπτυξη, την 

παροχή κοινωνικής προστασίας και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο χώρο αρµοδιότητας 

του. 

 

Άρθρο 19 

Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης 

1. Το Αυτοτελές Τµήµα παρέχει Νοµική Υποστήριξη στην Περιφέρεια Αττικής στις κάθε µορφής υποθέσεις της, 

δικαστικές ή εξώδικες, καθώς και νοµική καθοδήγηση των Οργάνων και των Υπηρεσιών της, µε γραπτές 

γνωµοδοτήσεις και συµβουλές που αποσκοπούν στην προώθηση των επιδιώξεων και στόχων του φορέα και 

στη διασφάλιση της νοµιµότητας των Πράξεων του, για την προστασία των συµφερόντων του µε κριτήριο την 

προστασία του δηµόσιου συµφέροντος που υπηρετεί. 

2. Το Τµήµα συγκροτείται από τα ακόλουθα Γραφεία: 

1. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων  

2. Γραφείο Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού, 

Βορείου, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

3. Γραφείο Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και 

Νήσων 

4. Γραφείο Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής 

Αττικής 

5. Γραφείο Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής  
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6. Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου 

3. Τα εν λόγω Γραφεία στελεχώνονται από ∆ικηγόρους µε σχέση έµµισθης εντολής, από ασκούµενους 

δικηγόρους, από υπαλλήλους ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε Πτυχίο Νοµικής και από Ειδικό Επιστηµονικό 

Προσωπικό, αναλόγως των αναγκών της Περιφέρειας. Το Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου στελεχώνεται από 

υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Ο Προϊστάµενος Τµήµατος έχει την 

αρµοδιότητα, σε συνεργασία µε τα Γραφεία Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών Υποθέσεων, να χρεώνει 

τις υποθέσεις στους δικηγόρους µε κριτήρια θεµατικά ή χωρικά. Στο Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης 

προΐσταται δικηγόρος µε έµµισθη εντολή. 

4. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων µε αντικείµενο: 

1. Τη νοµική υποστήριξη του περιφερειάρχη και των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας, 

2. Τη διατύπωση προτάσεων επί νοµικών θεµάτων σχετικά µε τη λειτουργία της Περιφέρειας, 

3. Τη γνωµοδότηση επί νοµικών ζητηµάτων και το νοµικό έλεγχο σχεδίων διακηρύξεων και συµβάσεων 

που παραπέµπονται σε αυτό από τον Περιφερειάρχη και τους Γενικούς ∆ιευθυντές, 

4. Την παράσταση ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας για τη νοµική υποστήριξη της 

Περιφέρειας σε υποθέσεις που παραπέµπονται σε αυτό από τον Περιφερειάρχη. 

5. Τη νοµική στήριξη των υπαλλήλων και των αιρετών ενώπιον των δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών 

όταν διώκονται ποινικώς για αδικήµατα που τους αποδίδονται κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους. 

5. Γραφεία Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακών Ενοτήτων µε αντικείµενο: 

1.  Τη νοµική υποστήριξη των Αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων  

2. Τον εξώδικο και δικαστικό χειρισµό κάθε νοµικής υπόθεσης και την παράσταση ενώπιον των 

δικαστηρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας για την υποστήριξη υποθέσεων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων. 

3. Τη νοµική στήριξη αιρετών εκπροσώπων και υπαλλήλων των οικείων περιφερειακών ενοτήτων, 

ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής, σε περίπτωση που υφίσταται ποινική δίωξη εναντίον τους για 

αδικήµατα που τους αποδίδονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

4. Την εκπόνηση γνωµοδοτήσεων για ζητήµατα νοµικής φύσεως, συµπεριλαµβανοµένου και του νοµικού 

ελέγχου Σχεδίων ∆ιακηρύξεων, Σχεδίων Συµβάσεων, Πρωτοκόλλων συνεργασίας, που συνάπτουν ή 

υπογράφουν τα όργανα της Περιφέρειας και παραπέµπονται από τους αρµόδιους Αντιπεριφερειάρχες 

ή τους ∆ιευθυντές των Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, προβαίνοντας στις 

αναγκαίες συµπληρώσεις και τροποποιήσεις  

5. Τη σύνταξη και εισήγηση σχεδίων απαντήσεων επί εξώδικων εγγράφων που απευθύνουν τρίτοι προς 

την Περιφέρεια Αττικής και άπτονται νοµικών θεµάτων της χωρικής αρµοδιότητας του Γραφείου 

6. Τη συµβουλευτική υποστήριξη και το συντονισµό των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων επί 

νοµοθετικών θεµάτων και εγγράφων, σε περιπτώσεις σύγχυσης ή ασάφειας αρµοδιοτήτων ή ύπαρξης 

νοµοθετικού κενού, κατά την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων σε αρµόδια δικαστήρια, στο 

Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή σε περιπτώσεις συνεργασίας µε τις Υπηρεσίες των Υπουργείων, 

καθώς και τη µελέτη και επεξεργασία εισηγήσεων και εγγράφων επί νοµικών ζητηµάτων, γενικότερα, 

που παραπέµπονται στο Τµήµα από τον Περιφερειάρχη 

7. Την παρακολούθηση του πάσης φύσεως νοµοθετικού έργου, των κατ’ εξουσιοδότηση νόµου 

Αποφάσεων, Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Ερµηνευτικών εγκυκλίων, που σχετίζεται µε τη λειτουργία 
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και την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και των οργάνων της, καθώς και την 

ενηµέρωση και την παροχή γνωµοδοτήσεων και συµβουλών στον Περιφερειάρχη και τους 

Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες προς και τις αρµόδιες κάθε φορά Υπηρεσίες 

της Περιφέρειας   

8. Την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, διακηρύξεων, συµβάσεων, σε συνεργασία µε τους υπαλλήλους 

των Υπηρεσιών της Περιφέρειας ή στο πλαίσιο Οµάδων Εργασίας, που συστήνονται για τον σκοπό 

αυτό, εφόσον κρίνεται σκόπιµο για την διευκόλυνση του διοικητικού έργου των Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας 

9. Τον ορισµό των καταστηµάτων της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα οποία 

οι δικηγόροι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

10. Τη συµµετοχή των δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής σε οµάδες εργασίας ή διοίκησης έργου, οι 

οποίες συγκροτούνται µε Απόφαση Περιφερειάρχη, όπως ο νόµος ορίζει 

11. Τη συµµετοχή των δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής σε σεµινάρια επιµόρφωσης του 

προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του φορέα, για την 

παροχή απαραίτητων ειδικών γνώσεων 

12. Τη σύνταξη από τους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή ενηµερωτικών δελτίων για τις υποθέσεις που 

χειρίζονται, προκειµένου να ενηµερώνονται ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες για την 

πορεία τους 

13. Την ανά τρίµηνο σύνταξη ειδικού απογραφικού δελτίου για τις νοµικές υποθέσεις που έχουν 

οικονοµικό αντικείµενο, µε τις αντίστοιχες εκτιµήσεις για το αναµενόµενο αποτέλεσµα 

14. Τη σύνταξη απογραφικών δελτίων, διαθέσιµων κατά το µήνα ∆εκέµβριο, εκάστου έτους, µε αποτίµηση 

των αποτελεσµάτων επί των υποθέσεων του έτους που πέρασε, καθώς και εκτιµήσεις για το επόµενο 

έτος, για τον καλύτερο προγραµµατισµό του έργου του Τµήµατος  

15. Τη συνεργασία µε τα Γραφεία Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών Υποθέσεων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και µε το Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 

Συλλογικών Οργάνων, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιµο λόγω της φύσης της νοµικής υπόθεσης. 

6. Γραφεία Γραµµατείας και Αρχείου µε αρµοδιότητες: 

1. Κάθε Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου επιλαµβάνεται της τήρησης του αρχείου των Νοµικών 

Υποθέσεων των Γραφείων Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών Υποθέσεων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 

Συλλογικών Οργάνων, ως ακολούθως: 

αα. Αρχείο ∆ικαστικών Υποθέσεων: µε τους φακέλους νοµικών υποθέσεων ανά Π.Ε., των οποίων 

η δικαστική πορεία έχει ολοκληρωθεί και για τις οποίες δεν υφίσταται πλέον νοµική εκκρεµότητα 

αβ. Αρχείο Γνωµοδοτήσεων: ανά Π.Ε., µε επιπλέον στοιχεία κωδικοποίησης ευρετηρίου (είδος 

υπόθεσης, αντίδικος, δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση, κ.ο.κ.) 

αγ. Αρχείο Συµβάσεων που συνάπτει ο φορέας µε τρίτους και επιπλέον κριτήρια ευρετηρίου. 

Εξαιρούνται από το εν λόγω αρχείο, οι συµβάσεις εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού της 

Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες τηρούνται από τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, καθώς και 

οι Συµβάσεις Προµηθειών/Παροχής Υπηρεσιών και Μισθώσεων, οι οποίες τηρούνται αντιστοίχως 

από τις αρµόδιες Υπηρεσίες 
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αδ. Αρχείο Νοµικής Ταυτότητας του φορέα: µε το θεσµικό πλαίσιο και τις τροποποιήσεις αυτού, 

που αφορούν τον θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ Βαθµού, καθώς και τις διατάξεις που 

αφορούν τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτός έχει 

διαχρονικά τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τις σχετικές µε αυτό Αποφάσεις του 

Περιφερειακού Συµβουλίου. 

2. Επιλαµβάνονται της τήρησης Μητρώου Ειδικών Νοµικών Συνεργατών της Περιφέρειας Αττικής 

(Μητρώο Συµβολαιογράφων, Μητρώο ∆ικηγόρων, Μητρώο ∆ικαστικών Επιµελητών)  

3. Υποβάλλουν στοιχεία απολογισµού και στατιστικά στοιχεία σε συνεργασία µε τα Τµήµατα 

Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών Υποθέσεων  

4. Επιµελούνται της έκδοσης ∆ιοικητικών Πράξεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του 

Τµήµατος, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Γραφεία 

5. Επιµελούνται την τήρηση του πρωτοκόλλου 

6. Επιµελούνται την παραλαβή των δικογράφων και διαβίβασή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες 

7. ∆ιεκπεραιώνουν, διακινούν και αρχειοθετούν την αλληλογραφία 

8. Τηρούν τα ενηµερωτικά και τα απογραφικά δελτία που συντάσσουν τα Γραφεία Νοµοθετικού 

Συντονισµού και ∆ικαστικών Υποθέσεων κάθε Π.Ε. 

9. Παρέχουν διοικητική υποστήριξη στους δικηγόρους στις δικαστικές υποθέσεις της Περιφέρειας 

Αττικής 

10. Τηρούν το ηµερολόγιο δικασίµων και ενηµερώνουν ειδικά δελτία ή καταστάσεις µε τα στοιχεία 

έκαστης νοµικής υπόθεσης (αρ. κατάθεσης δικογράφου, ηµεροµηνία εκδίκασης, αρµόδιο δικαστήριο, 

αντίδικοι, κ.λ.π.) 

11. Λειτουργούν νοµική βιβλιοθήκη 

12. Παρέχουν πληροφορίες νοµικών δεδοµένων/νοµοθεσίας/νοµολογίας στις Υπηρεσίες 

 

Άρθρο 20 

Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 

1. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.  

2. Στη ∆ιεύθυνση υπάγονται οι αρµοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας και 

ιδίως:  

1. Ο συντονισµός του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιµότητα, την πρόληψη και την 

αντιµετώπιση των καταστροφών εντός των ορίων της Περιφέρειας, κατά την έννοια του Ν. 3013/02 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4249/14. 

2. Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειµένου να 

αποτελέσουν αντικείµενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασµό πολιτικής προστασίας από 

τη ∆ιυπουργική Επιτροπή.  
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3. Η υποβολή εισήγησης στο Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης 

κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών 

καταστροφών.  

4. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειµένου για τοπικές καταστροφές 

µικρής έντασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3013/02 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4249/14.  

5. Η µέριµνα για το σχεδιασµό και την οργάνωση θεµάτων πρόληψης, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης 

των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, εντός των ορίων της Περιφέρειας, κατά την 

έννοια του Ν.3013/02 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4249/14 και του Σχεδίου Ξενοκράτης (KYA 

1299/03 ΦΕΚ 423/Β). 

6. Η µέριµνα για την εφαρµογή των  προβλέψεων της ΚΥΑ 172058/16 (ΦΕΚ 354/Β) για την αντιµετώπιση 

κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης 

επικίνδυνων ουσιών (Οδηγία SEVESO III), όσον αφορά τα θέµατα που σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

αφορούν την Αυτοτελή ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.  

7. Ο συντονισµός όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και του δηµόσιου και ιδιωτικού 

δυναµικού και των µέσων για την εξασφάλιση της ετοιµότητας και αποτελεσµατικότητας 

αντιµετώπισης των καταστροφών.  

8. Η προµήθεια και παροχή υλικών και µέσων για την αντιµετώπιση των καταστροφών για τις ανάγκες 

της Περιφέρειας.  

9. Η τήρηση αρχείου σχετικά µε την αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην 

Περιφέρεια.  

10. Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, 

σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (Α΄42).  

11. Η συµµετοχή στην εκπόνηση προγραµµάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο 

σχεδιασµό και στη µελέτη µεθόδων και µέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.  

12. Η συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.  

13. Η συµµετοχή στο σχεδιασµό για στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων µέσων, στο πλαίσιο 

συνεργασίας µε τους αρµόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.  

14. Η συµµετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

3. Η Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. Οι 

αρµοδιότητες της Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή 

τµήµατα:  

1. Τµήµα Σχεδιασµού 

2. Τµήµα Τεχνολογικών Καταστροφών 

3. Τµήµα ∆ιαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων 

4. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και ∆υτικού 

Τοµέα Αθηνών 

5. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

6. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

7. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

8. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης  
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4. Τµήµα Σχεδιασµού: Το Τµήµα Σχεδιασµού είναι αρµόδιο ιδίως για:  

1. Την τήρηση αρχείου σχετικά µε την αντιµετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και λοιπών 

καταστροφών στην Περιφέρεια Αττικής κατά την έννοια του Σχεδίου Ξενοκράτης (ΚΥΑ 1299/03 - ΦΕΚ 

423/Β) 

2. Την ενηµέρωση των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και των υπηρεσιών της Περιφέρειας σχετικά µε θέµατα 

Πολιτικής Προστασίας, ετοιµότητας, πρόληψης και αντιµετώπισης που αφορούν φυσικές και λοιπές 

καταστροφές στα όρια της Περιφέρειας. 

3. Την επικοινωνία µε άλλους φορείς και Υπηρεσίες για θέµατα Πολιτικής Προστασίας που αφορούν την 

ετοιµότητα, πρόληψης και αντιµετώπισης φυσικών και λοιπών καταστροφών και την παροχή σχετικών 

ενηµερώσεων. 

4. Τη µέριµνα για την ενηµέρωση του κοινού για θέµατα αυτοπροστασίας από φυσικές και λοιπές 

καταστροφές εντός των ορίων της Περιφέρειας. 

5. Τη µέριµνα για την έκδοση µνηµονίων ενεργειών και σχεδίων πρόληψης και αντιµετώπισης φυσικών 

και λοιπών καταστροφών κατά την έννοια του Ν. 3013/03 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4249/14 στα 

όρια της Περιφέρειας σε συνέργεια µε τα Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων. 

6. Τη µέριµνα για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιµότητας καθώς και τη διοργάνωση και 

τη διεξαγωγή συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για θέµατα Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο 

Περιφέρειας σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης. 

7. Τη µέριµνα για την προµήθεια – εξασφάλιση υλικών, µέσων (και του απαιτούµενου για αυτά 

ανθρώπινου δυναµικού) για την αντιµετώπιση των καταστροφών σε επίπεδο Περιφέρειας σε 

συνέργεια µε τα Τµήµατα Τεχνολογικών Καταστροφών και Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων. 

8. Τη µέριµνα για την αποστολή προειδοποιήσεων για την πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινόµενων 

σε κρίσιµες υπηρεσίες της Περιφέρειας, Εθελοντικές Οργανώσεις κ.λ.π., σε συνεννόηση  µε το 

Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. 

9. Τη µέριµνα για θέµατα γραµµατειακής υποστήριξης του Τµήµατος σε συνεργασία µε αρµόδιο Τµήµα 

της ∆ιεύθυνσης. 

5. Τµήµα Τεχνολογικών Καταστροφών: Το Τµήµα Τεχνολογικών Καταστροφών είναι αρµόδιο ιδίως για:  

1. Την ενηµέρωση των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης σχετικά µε θέµατα ενηµέρωσης κοινού, ετοιµότητας, 

πρόληψης, αντιµετώπισης και αποκατάστασης από συµβάντα που αφορούν Τεχνολογικά Συµβάντα 

και Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης καταστροφών στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά 

απορρέουν από τον σχέδιο Ξενοκράτης (KYA 1299/03 ΦΕΚ 423/Β). 

2. Τη µέριµνα για την εφαρµογή των προβλέψεων της ΚΥΑ 172058/16 (ΦΕΚ 354/Β) για την αντιµετώπιση 

κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης 

επικίνδυνων ουσιών (Οδηγία SEVESO III), όσον αφορά τα θέµατα που σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

σχετίζονται µε την Αυτοτελή ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας όπως: 

αα. Η κατάρτιση ή/και επικαιροποίηση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ) 

εγκαταστάσεων που υπάγονται στην οδηγία SEVESO III  

ββ. Η δηµοσιοποίηση, µέσω του Περιφερειακού Συµβούλιου, του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ κάθε υπαγόµενης 

στην οδηγία SEVESO III εγκατάστασης ώστε να υπάρχει σχετική διαβούλευση, κατά προβλεπόµενα 
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στην ΚΥΑ, και η εισήγηση για την έγκρισή του στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας µετά από 

θετική εισήγηση του Περιφερειάρχη (σχετικά µε τη διάθεση πόρων για την υλοποίηση του ΣΑΤΑΜΕ). 

γγ. Η τήρηση αρχείου για  κάθε εγκατάσταση µε βάση τις προβλέψεις της ΚΥΑ. 

δδ. Η µέριµνα για την ενηµέρωση του κοινού και των επιχειρήσεων και λοιπών υπηρεσιών µε βάση τις 

προβλέψεις της ΚΥΑ. 

εε. Η µέριµνα για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας σε συνεργασία µε το φορέα εκµετάλλευσης, 

τους συναρµόδιους φορείς, για την εφαρµογή και την εκπαίδευση στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, µε τη 

συµµετοχή και των Τµηµάτων Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. 

στστ. Η συµµετοχή σε ελέγχους εγκαταστάσεων που υπάγονται στην οδηγία SEVESO III κατά τις 

προβλέψεις της ΚΥΑ. 

ζζ. Η εφαρµογή των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ και η συγκέντρωση των πληροφοριών σε περίπτωση µεγάλων 

βιοµηχανικών ατυχηµάτων, συνεργαζόµενο µε τους συναρµόδιους φορείς, κατά τις προβλέψεις της 

ΚΥΑ.  

ηη. Ο συντονισµός των ενεργειών της ∆ιεύθυνσης που αφορούν συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες και 

φορείς, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ΚΥΑ. 

3. Την τήρηση αρχείου σχετικά µε την αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών 

προερχόµενων από Τεχνολογικά Συµβάντα και Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης στην Περιφέρεια 

Αττικής. 

4. Την επικοινωνία µε άλλους φορείς και Υπηρεσίες για θέµατα που αφορούν την ετοιµότητα, πρόληψης 

και αντιµετώπισης Τεχνολογικών Συµβάντων και Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης  και την παροχή 

σχετικών ενηµερώσεων. 

5. Τη µέριµνα για θέµατα γραµµατειακής υποστήριξης του Τµήµατος σε συνεργασία µε αρµόδιο Τµήµα 

της ∆ιεύθυνσης. 

6. Τµήµα ∆ιαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων: Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων είναι ιδίως 

αρµόδιο για: 

1. Τη µέριµνα για λειτουργία κέντρου λήψης κλήσεων/ειδοποιήσεων εξωτερικών φορέων για έκτακτα 

περιστατικά που συµβαίνουν εντός της χωρικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία µε 

τα άλλα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης. Σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων ή καταστροφών θα µπορεί, µετά 

από απόφαση Περιφερειάρχη, να συµµετέχει προσωπικό από κρίσιµες υπηρεσίες της Περιφέρειας για τον 

καλύτερο συντονισµό των απαιτούµενων ενεργειών.  

2. Το συντονισµό των ενεργειών των Τµηµάτων Πολιτικής Προστασίας της ∆ιεύθυνσης σε περιπτώσεις 

εκτάκτων καταστάσεων προκαλούµενων από φυσικές και λοιπές καταστροφές,  Τεχνολογικά Συµβάντα ή 

Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης (κατά την έννοια του Σχεδίου Ξενοκράτης(KYA 1299/03 ΦΕΚ 423/Β) στα 

όρια της Περιφέρειας, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Σχεδιασµού και Τεχνολογικών Καταστροφών. 

3. Την επικοινωνία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και άλλων φορέων για την αντιµετώπιση εκτάκτων 

περιστατικών.  

4. Τη µέριµνα για την παροχή υλικών και µέσων (και του απαιτούµενου για αυτά ανθρώπινου δυναµικού), για 

την αντιµετώπιση των καταστροφών σε επίπεδο Περιφέρειας σε συνέργεια µε τα Τµήµατα Πολιτικής 

Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
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5. Την εισήγηση για την έκδοση όλων των απαιτούµενων αποφάσεων που αφορούν τις δαπάνες για τη 

συνδροµή στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και µέριµνα για την συγκέντρωση των απαιτούµενων 

στοιχείων για την αποστολή τους προς εκκαθάριση στις αρµόδιες υπηρεσίες. 

6. Την τήρηση µητρώων που αφορούν προσωπικό και µέσα στην Περιφέρεια Αττικής και στους 

εµπλεκόµενους φορείς για θέµατα πολιτικής προστασίας. 

7. Την ενίσχυση των Τµηµάτων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων σε θέµατα απόκρισης, 

επίβλεψης και συντονισµού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. 

8. Τη διοικητική µέριµνα του προσωπικού που βρίσκεται στο πεδίο των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια 

αντιµετώπισης καταστροφών. 

9. Τη µέριµνα για τη διαχείριση των συστηµάτων επικοινωνιών και των τεχνολογικών συστηµάτων 

προειδοποίησης καταστροφών τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια σε συνεργασία µε τα Τµήµατα 

Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

10. Τη µέριµνα για την αποστολή προειδοποιήσεων για την πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινόµενων σε 

κρίσιµες υπηρεσίες της Περιφέρειας, Εθελοντικές Οργανώσεις κ.λ.π.. 

11. Τη µέριµνα για θέµατα γραµµατειακής υποστήριξης του Τµήµατος σε συνεργασία µε αρµόδιο Τµήµα της 

∆ιεύθυνσης. 

7. Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων: Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων Πολιτικής 

Προστασίας όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι:  

1. Η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και 

αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, σε συνεργασία µε τα 

υπόλοιπα της ∆ιεύθυνσης. 

2. Η συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων για την έκδοση όλων των 

απαιτούµενων εισηγήσεων και  αποφάσεων που αφορούν δαπάνες εκτάκτων αναγκών και τη 

συγκέντρωση των απαιτούµενων στοιχείων για την αποστολή τους προς εκκαθάριση στις αρµόδιες 

υπηρεσίες.  

3. Η διατύπωση εισηγήσεων στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας για το σχεδιασµό πολιτικής 

προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο της εισήγησης για 

τον ετήσιο εθνικό σχεδιασµό πολιτικής προστασίας από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή.  

4. Η ευθύνη για την εφαρµογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος 

που τα οικεία προγράµµατα, µέτρα και δράσεις εφαρµόζονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και 

η ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας σχετικά.  

5. Η υποβολή εισήγησης στην Αυτοτελή ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης 

κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών και τοπικών 

καταστροφών µικρής έντασης.  

6. Η ευθύνη της διάθεσης και του συντονισµού δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την 

πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην 

περιφερειακή ενότητά τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που παρέχει ο 

Περιφερειάρχης.  

7. Η συµµετοχή στην εκπόνηση προγραµµάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο 

σχεδιασµό και στη µελέτη µεθόδων και µέσων για την πρόληψη και καταστολή τους στα όρια της 

Περιφερειακής Ενότητας.  

8. Η συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.  
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9. Η συµµετοχή στο σχεδιασµό για την αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων µέσων, στο πλαίσιο 

συνεργασίας µε τους αρµόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση. 

10. Η ενηµέρωση του κοινού για θέµατα αυτοπροστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας. 

11. Η µέριµνα για τη σύνταξη µνηµονίων ενεργειών και σχεδίων πρόληψης και αντιµετώπισης φυσικών 

και λοιπών καταστροφών στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας σε συνέργεια µε το Τµήµα 

Σχεδιασµού.  

12. Η συνεργασία µε το Τµήµα Τεχνολογικών Καταστροφών για θέµατα τήρησης των προβλέψεων της 

ΚΥΑ 172058/16 (ΦΕΚ 354/Β) που αφορούν τη ∆ιεύθυνση σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.  

13. Η µέριµνα για την προµήθεια και την παροχή υλικών και µέσων για την αντιµετώπιση των 

καταστροφών σε επίπεδο  Περιφερειακής Ενότητας.  

14. Η τήρηση αρχείου σχετικά µε την αντιµετώπιση και την αποκατάσταση των καταστροφών στα όρια 

της Περιφερειακής Ενότητας. 

15. Η συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων από τις οριζόµενες επιτροπές καταγραφής και αποτίµησης 

των ζηµιών σε πληγείσες από ακραία καιρικά φαινόµενα επιχειρήσεις της Περιφέρειας, για προώθηση 

της οριοθέτησης πληγείσας περιοχής και σχετικών αποζηµιώσεων. Επίσης, η συγκέντρωση από τους 

∆ήµους της Περιφερειακής Ενότητας που πλήττονται από καταστροφές λόγω ακραίων καιρικών 

φαινοµένων στοιχείων για ζηµίες σε οικίες και η αποστολή των αντίστοιχων συγκεντρωτικών 

καταστάσεων πληγεισών οικιών, για προώθηση της οριοθέτησης πληγείσας περιοχής. 

16. Η µέριµνα για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιµότητας και άλλων εκδηλώσεων σε 

θέµατα Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 

17. Η συµµετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής  Ενότητας 

καθώς και η υποβοήθηση της λειτουργίας του και η γραµµατειακή υποστήριξή του. 

18. Η συµµετοχή στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα των ∆ήµων της Περιφερειακής  Ενότητας, η 

συµµετοχή σε εκδηλώσεις για θέµατα πολιτικής  προστασίας και σε ασκήσεις ετοιµότητας άλλων 

φορέων και υπηρεσιών. 

19. Η αποστολή προειδοποιήσεων για την πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινόµενων σε κρίσιµες 

υπηρεσίες της Περιφέρειας, Εθελοντικές Οργανώσεις κ.λ.π., σε συνεννόηση  µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης 

Εκτάκτων Καταστάσεων και Σχεδιασµού. 

20. Τη µέριµνα για τη διαχείριση των συστηµάτων επικοινωνιών και των τεχνολογικών συστηµάτων 

προειδοποίησης καταστροφών τα οποία ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα σε συνεργασία µε το 

Τµήµα ∆ιαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. 

21. Τη µέριµνα για θέµατα γραµµατειακής υποστήριξης του Τµήµατος σε συνεργασία µε αρµόδιο Τµήµα 

της ∆ιεύθυνσης. 

8. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την οργάνωση, ταξινόµηση και τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της ∆ιεύθυνσης.  

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της ∆ιεύθυνσης.  

3. Την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε 

εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης.  

4. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης.  

5. Τα θέµατα διοικητικής φύσεως και τα θέµατα προσωπικού της ∆ιεύθυνσης. 
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Άρθρο 21 

Αυτοτελές Τµήµα Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ. - 
Π.Σ.Ε.Α) 

1. Το Αυτοτελές Τµήµα Π.ΑΜ. Π.Σ.Ε.Α., κατά το µέρος που αφορά τη διαµόρφωση, τη λειτουργία και τις 

αρµοδιότητες του, διέπεται από τις κείµενες κάθε φορά ειδικές διατάξεις. Ειδικότερα στις αρµοδιότητες του 

Τµήµατος υπάγονται ιδίως: 

1. Η σχεδίαση και ο προγραµµατισµός που αναφέρεται στην οργάνωση προπαρασκευή και 

κινητοποίηση των Πολιτικών ∆υνάµεων, προς επιβίωση στον πόλεµο ή την αντιµετώπιση εκτάκτων 

αναγκών στην ειρήνη και συµβολή αυτών στην Εθνική Άµυνα, η οποία εξασφαλίζεται δια της 

Πολιτικής Κινητοποίησης και της Πολιτικής Άµυνας. 

2. Η εισήγηση για τις ενδεδειγµένες µεθόδους χειρισµού θεµάτων και µέτρων της πολιτικής σχεδίασης 

έκτακτης ανάγκης. 

3. Ο συντονισµός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικώς των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την 

επίτευξη των επιταγών της σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. 

4. Η συγκρότηση µικτών επιτροπών και οµάδων εργασίας µε συµµετοχή αξιωµατικών των σωµάτων 

ασφαλείας για τη µελέτη και τον προγραµµατισµό διαφόρων θεµάτων, που έχουν σχέση µε την 

πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση κήρυξης πολιτικής κινητοποίησης. 

5. Η έκδοση ατοµικών προσκλήσεων σε περίπτωση πολιτικής επιστράτευσης. 

2. Συστήνεται Γραφείο Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ. Π.Σ.Ε.Α.) στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς µε τοπική αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων, 

στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Στα Γραφεία 

αυτά ασκούνται σε τοπικό επίπεδο οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής 

Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ. Π.Σ.Ε.Α.). 

 

Άρθρο 22 

Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

1. Αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι ο ελεγκτικός µηχανισµός της διοικητικής δράσης ώστε να αποκαθίστανται 

διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες. Το Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεούται να 

υποβάλλει αναλυτική έκθεση στον Περιφερειάρχη και στον Περιφερειακό Συµπαραστάτη για κάθε οργανική 

µονάδα ξεχωριστά. 

2. Το Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου έχει αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. 

3. Στο Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγονται αρµοδιότητες όπως: 

1. Ο έλεγχος της ∆ιοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

2. Ο έλεγχος της τήρησης των οδηγιών, των εγκυκλίων και του οργανισµού της Περιφέρειας. 

3. Ο έλεγχος των µέτρων ασφαλείας. 

4. Ο έλεγχος των τεχνικών υποδοµών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Η προώθηση και βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π). 

6. Η διανοµή και διαχείριση των εγγράφων του Σ∆Π. 

7. Η επαφή µε το φορέα πιστοποίησης. 

8. Η εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά µε την ποιότητα και τις διαδικασίες του Σ∆Π. 
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9. Η διαχείριση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. 

10. Ο συντονισµός και η ανασκόπηση του Σ∆Π. 

11. Ο έλεγχος της διαχείρισης των παραπόνων των πολιτών. 

12. Ο έλεγχος των δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας. 

13. Η τήρηση του εσωτερικού Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

14. Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

15. Η αρχειοθέτηση. 

16. Ο έλεγχος ζητηµάτων διοικητικών λειτουργιών, προσωπικού. 

17. Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες του Τµήµατος. 

Άρθρο 23 

Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 

1. Το Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων µεριµνά για την οργάνωση και τέλεση δηµοσίων εορτών και 

επισήµων τελετών, στη διοργάνωση συνεδρίων, στη διοργάνωση δεξιώσεων και λοιπών συναφών 

εκδηλώσεων, στην αποτελεσµατική προβολή των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας και στην αξιοποίηση των 

προοπτικών που προκύπτουν από αυτές. 

2. Το Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων έχει αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. 

3. Στο Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων υπάγονται αρµοδιότητες όπως: 

1. Η εθιµοτυπία, η οργάνωση και τέλεση δηµοσίων εορτών και επισήµων τελετών, η διοργάνωση 

συνεδρίων και συναντήσεων, δεξιώσεων και λοιπών συναφών εκδηλώσεων. 

2. Η τήρηση της εθιµοτυπίας, του εορτολογίου, καθώς και η οργάνωση δηµοσίων εορτών, εκδηλώσεων 

και επισήµων τελετών. 

3. Η µέριµνα για την οργάνωση όλων των εκδηλώσεων στις οποίες συµµετέχει η Περιφέρεια και την 

αποτελεσµατική προβολή του έργου της και ιδίως η µέριµνα για την οργάνωση συνεδρίων, 

σεµιναρίων, εκδηλώσεων και εκθέσεων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο µε σκοπό την προβολή των 

δραστηριοτήτων της Περιφέρειας και την αξιοποίηση των προοπτικών που προκύπτουν από αυτές. 

 

Άρθρο 24 

Αυτοτελές Γραφείο ∆ιεθνών θεµάτων 

1. Το Αυτοτελές Γραφείο ∆ιεθνών Θεµάτων παρακολουθεί τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τις πολιτικές που αναπτύσσονται για το µέλλον και αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την 

προσαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στην Ελληνική. 

2. Το Αυτοτελές Γραφείο ∆ιεθνών Θεµάτων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την ανάπτυξη σχέσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ενηµερώνονται οι υπηρεσίες, για τις 

αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στην Ευρώπη και τις πολιτικές που αναπτύσσονται για το µέλλον και 

αφορούν άµεσα την τοπική αυτοδιοίκηση. 

2. Τη συνεργασία µε οµόλογους φορείς από τον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο, για την ανταλλαγή 

εµπειριών και τον συντονισµό των εκπροσώπων τους στα Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. 

3. Τη συµµετοχή σε δίκτυα συνεργασίας περιφερειακών και τοπικών αρχών, δηµοσίων και µη 

κυβερνητικών οργανισµών, για τον καθορισµό κοινών προγραµµάτων που θα υποβάλλονται σε 
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διεθνείς θεσµούς των Ηνωµένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη µέλη, καθώς και σε 

άλλα κράτη ανά τον κόσµο. 

4. Την παρακολούθηση της προσαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας στην ελληνική. 

5. Τη συνεργασία µε τις Υπηρεσίες της Ε.Ε. της χώρας για πληρέστερη και άµεση ενηµέρωση. 

6. Την ανάπτυξη συνεργασίας µε διεθνείς οργανισµούς, ώστε να υπάρχει άµεση ενηµέρωση όχι µόνο για 

τις ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς εξελίξεις. 

7. Την συµµετοχή σε προγράµµατα, σεµινάρια, δίκτυα συνεργασίας, προκειµένου να διευρυνθούν οι 

τοµείς αρµοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και να προσαρµοστούν στα διεθνή δρώµενα. 

8. Την ενίσχυση του θεσµού της συνεργασίας µε οµόλογους φορείς ανά τον κόσµο, ώστε µέσω της 

ανταλλαγής γνώσεων εµπειριών, πολιτικών διαχείρισης των ζητηµάτων των πολιτών, να επιτευχθεί 

ένα δίκτυο διαρκούς συνεργασίας που αφενός θα κάνει γνωστή την παρουσία της χώρας µας και των 

θεσµών της στο εξωτερικό και αφετέρου θα προωθεί ζητήµατα που αφορούν στην καθηµερινότητα του 

πολίτη, υιοθετώντας πολιτικές και δράσεις που έχουν ήδη εφαρµοστεί µε επιτυχία σε άλλες χώρες. 

9. Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε οµόλογους φορείς των Βαλκανικών χωρών και των χωρών 

της Μεσογείου και ειδικότερα µε τους θεσµούς αυτοδιοίκησης των µητροπολιτικών κέντρων. 

Άρθρο 25 

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου 

Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου έχει έδρα την Αθήνα και είναι αρµόδιο ιδίως για την πληροφόρηση των µέσων 

ενηµέρωσης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια αλλά και των µέσων ενηµέρωσης εθνικής εµβέλειας. 

Ειδικότερα στις αρµοδιότητες του γραφείου υπάγονται: 

1. Η δηµοσιογραφική κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος για ενηµέρωση της κοινής γνώµης. 

2. Η ενηµέρωση της κεντρικής διοίκησης για ειδήσεις και δηµοσιεύµατα ιδιαίτερης σηµασίας. 

3. Η µέριµνα για την επαφή του Περιφερειάρχη και των υπηρεσιών µε τα µέσα ενηµέρωσης. 

4. Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δηµοσιογράφους. 

 

Άρθρο 26 

Αυτοτελές Γραφείο Γιατρού Εργασίας 

Αντικείµενο του Αυτοτελούς Γραφείου Γιατρού Εργασίας είναι η επίβλεψη και εφαρµογή των µέτρων 

προστασίας της υγείας των εργαζοµένων, η υγιεινή και ασφάλεια των χώρων εργασίας όπως ορίζονται στις 

διατάξεις των ν. 1568/1985 και του Π.∆. 17/1996 

 

Άρθρο 27 

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας 

Αντικείµενο του Αυτοτελούς Γραφείου Τεχνικού Ασφαλείας είναι ο έλεγχος και η ασφάλεια των συνθηκών 

εργασίας των εργαζοµένων, η υγιεινή των χώρων εργασίας, όπως ορίζονται στις διατάξεις των ν. 1568/1985 

και του Π.∆. 17/1996. 
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Άρθρο 28 

Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 

1. Η Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της 

λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας 

τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη 

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας και την παροχή αποτελεσµατικών, αποδοτικών 

υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, µέσα από την αναδιοργάνωση των µονάδων της, τον 

ανασχεδιασµό των διαδικασιών τους, την εδραίωση διαφάνειας και λογοδοσίας, τη συνεχή βελτίωση των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της, το σχεδιασµό και υλοποίηση καινοτόµων 

υπηρεσιών µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση συνεργάζεται µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Έργων και 

Υποδοµών στο σχεδιασµό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο 

του θεµατικού αντικειµένου της. 

3. Η Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες µε αρµοδιότητα 

σε όλη την Περιφέρεια Αττικής: 

1. Γραφείο  Υποστήριξης  Γενικής ∆ιεύθυνσης  

2. ∆ιεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

3. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης  του Πολίτη 

4. ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

5. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

6. ∆ιεύθυνση Παιδείας 

Άρθρο 29 

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης  

Το Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης υποστηρίζει τον Γενικό ∆ιευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων 

του, ιδίως στο έργο συντονισµού και  εποπτείας των υπηρεσιακών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης, στην 

παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων, στην 

σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες,  στην οργάνωση της επικοινωνίας 

µε τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση 

της αποστολής του. 

 

Άρθρο 30 

∆ιεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

1. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ανάγονται ιδίως 

στην εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη και 

υποστήριξη της εύρυθµης και αποδοτικής λειτουργίας των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του 

φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής 

διαλειτουργικότητας των συστηµάτων της Περιφέρειας µε αντίστοιχα συστήµατα εθνικής εµβέλειας κεντρικών 

φορέων της ∆ιοίκησης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων για την ανάπτυξη και 
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βελτίωση των υποδοµών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών 

υπηρεσιών της. 

2. Η ∆ιεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχει αρµοδιότητα σε όλη την 

Περιφέρεια Αττικής. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα ∆ιαδικτύου 

2. Τµήµα Σχεδιασµού Συστηµάτων Φορέα 

3. Τµήµα Υποστήριξης και  ∆ιαχείρισης Εξοπλισµού του φορέα  

4. Τµήµα Εφαρµογών 

5. Τµήµα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, µε τοπική αρµοδιότητα στις Περιφερειακές  

Ενότητες Πειραιώς και Νήσων 

6. Τµήµα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, µε τοπική αρµοδιότητα στην 

Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής 

7. Τµήµα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, µε τοπική αρµοδιότητα στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 

8. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα ∆ιαδικτύου: Το Τµήµα ∆ιαδικτύου είναι αρµόδιο ιδίως: 

1. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται, παρακολουθεί και εφαρµόζει δράσεις που αφορούν στην παρουσία 

της Περιφέρειας στο ∆ιαδίκτυο συνολικά. Παραλαµβάνει προµήθειες, έργα για τις δράσεις που 

εισηγείται. 

2. Παρακολουθεί και µελετά την εξέλιξη των τεχνολογιών του διαδικτύου και των εργαλείων 

κοινωνικής δικτύωσης. Εισηγείται και προτείνει δράσεις για τη χρήση τους από τις υπηρεσίες της 

Περιφέρειας στην κατεύθυνση εκσυγχρονισµού και βελτίωσης της επικοινωνίας και των παρεχόµενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

3. Σχεδιάζει, παρακολουθεί και εισηγείται δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη και συντήρηση του 

κεντρικού και των άλλων διαδικτυακών τόπων του φορέα. Καθορίζει τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές φιλοξενίας και ασφάλειας τους. 

4. ∆ιαχειρίζεται, ενηµερώνει και αναπτύσσει τον κεντρικό διαδικτυακό τόπο του φορέα. 

5. Συντονίζει και επιβλέπει τη διαδικασία συλλογής και χαρακτηρισµού των ανοικτών δεδοµένων και 

τη διαδικασία δηµοσιοποίησης τους από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. ∆ιαχειρίζεται την εφαρµογή 

του µητρώου ανοικτών δεδοµένων και υποστηρίζει τους χρήστες της. 

6. Σχεδιάζει, παρακολουθεί, εισηγείται δράσεις και παραλαµβάνει προµήθειες που αφορούν την 

ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

7. Σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες διευθύνσεις µεριµνά για την οργάνωση και 

αναπαράσταση των πληροφοριακών δεδοµένων του φορέα που απαιτούνται για την παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

8. ∆ιαχειρίζεται την εφαρµογή του ∆ιαύγεια στο φορέα και υποστηρίζει τις υπηρεσίες στην 

ανάρτηση Πράξεων της Περιφέρειας, για έγκαιρη ενηµέρωση των πολιτών στο πλαίσιο του ν. 

3861/2010 (Α’/112).  
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4. Τµήµα Σχεδιασµού Συστηµάτων Φορέα: Το Τµήµα Σχεδιασµού Συστηµάτων είναι αρµόδιο ιδίως: 

1. Καθορίζει τη στρατηγική υποδοµών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας.  

2. Μεριµνά για τον προγραµµατισµό προµηθειών και την εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία 

εξοπλισµού και λογισµικού, εκτός των περιπτώσεων όπου ρητά αναγνωρίζεται σχετική αρµοδιότητα 

σε άλλο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης.  

3. Σχεδιάζει την πολιτική ασφάλειας των συστηµάτων και µεριµνά για την ακεραιότητα των 

πληροφοριακών δεδοµένων.  

4. ∆ιασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων της 

Περιφέρειας µε αντίστοιχα συστήµατα εθνικής εµβέλειας κεντρικών φορέων διοίκησης.  

5. Υποστηρίζει την εθνική υποδοµή της ψηφιακής υπογραφής καθώς και τους χρήστες αυτής στο 

εσωτερικό του Φορέα, σχεδιάζει και εκτελεί έργα πληροφορικής µε την αξιοποίηση κάθε διαθέσιµου 

οικονοµικού πόρου, όπως ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα.  

6. ∆ιαχειρίζεται τη λειτουργία του εσωτερικού τοπικού δικτύου και υποστηρίζει την απρόσκοπτη 

εξωτερική του επικοινωνία µε το διαδίκτυο. 

7. Μεριµνά για τον Σχεδιασµό, Προγραµµατισµό, συντονισµό των έργων Τεχνολογίας Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των έργων ΤΠΕ 

που εκτελούνται σε όλη την περιφέρεια, εκτός των περιπτώσεων όπου ρητά αναγνωρίζεται σχετική 

αρµοδιότητα σε άλλο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. Συνεργάζεται µε τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία για 

την εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, παρέχει οδηγίες 

και κατευθύνσεις στα τµήµατα της ∆ιεύθυνσης και στα αυτοτελή τµήµατα Πληροφορικής για την 

εκτέλεση της αποστολής τους. 

5. Τµήµα Υποστήριξης και ∆ιαχείρισης Εξοπλισµού του φορέα: Το Τµήµα Υποστήριξης και  ∆ιαχείρισης 

Εξοπλισµού είναι αρµόδιο ιδίως: 

1. Φροντίζει για την  διαχείριση και την καλή λειτουργία  όλου του µηχανογραφικού εξοπλισµού και των 

τηλεφωνικών κέντρων της περιοχής αρµοδιότητάς του εκτός  των  server , οι οποίοι είναι αρµοδιότητα του 

τµήµατος σχεδιασµού συστηµάτων φορέα  

2. ∆ιαχειρίζεται από κοινού µε το τµήµα σχεδιασµού τα κεντρικά συστήµατα υποστήριξης χρηστών 

(domain,antivirus κλπ)   

3. Την καταγραφή και κάλυψη των αναγκών σε εξοπλισµό του Οργανισµού 

4. Τη διαµόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων για το βαθµό αξιοποίησης εξωτερικών υπηρεσιών 

(outsourcing) σε θέµατα υποστήριξης εξοπλισµού ή χρήσης εξοπλισµού και αναλωσίµων µε τη µορφή 

υπηρεσιών 

5. Σχεδιασµός νέων προµηθειών εξοπλισµού και αναλωσίµων και παρακολούθηση πορείας υλοποίησης 

τους , καθώς και την διαχείρισή τους µετά την παραλαβή 

6. Υποστήριξη της λειτουργίας και συντήρηση του εξοπλισµού του Φορέα 

7. Υποστήριξη των χρηστών στη λειτουργία του εξοπλισµού 

8. Συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων που σχετίζονται µε το «παραγωγικό» έργο του 

τµήµατος 

9. Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού στην ορθή χρήση του εξοπλισµού  
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10. Τη µέριµνα για την απογραφή, αξιοποίηση, καλή λειτουργία και συντήρηση όλου του ηλεκτρονικού 

µηχανογραφικού εξοπλισµού (Η/Υ, fax, µηχανών γραφείου κ.λπ.), καθώς και τη µέριµνα για την 

εκποίηση όσων συσκευών χαρακτηρίζονται ως άχρηστες ή ακατάλληλες. 

11. Τη διαχείριση και τελική διάθεση άχρηστου υλικού. Την τήρηση στοιχείων για την παραλαβή και την 

αποστολή των αναλωσίµων υλικών. Τον προγραµµατισµό εφοδιασµού των ∆ιευθύνσεων και λοιπών 

Υπηρεσιών µε αναλώσιµα υλικά του ηλεκτρονικού µηχανογραφικού εξοπλισµού.  

12. Αρωγή, καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη στα ζητήµατα αρµοδιότητάς του στα Τµήµατα 

Πληροφορικής των Π.Ε. 

6. Τµήµα Εφαρµογών. Το Τµήµα Εφαρµογών είναι αρµόδιο για τα παρακάτω: 

1. Φροντίζει για την Ανάπτυξη Λογισµικού Εφαρµογών και τη ∆ιαχείριση των λειτουργικών απαιτήσεων, 

ήτοι: 

αα. Ανάπτυξη λογισµικού εφαρµογών 

ββ. Υποστήριξη Χρηστών σε θέµατα λογισµικού εφαρµογών 

γγ. Επεκτάσεις – βελτιώσεις µικρής κλίµακας των υπαρχουσών εφαρµογών    

δδ. Ανάπτυξη εφαρµογών µικρής κλίµακας  

εε. Εισαγωγή στοιχείων και έλεγχος  

στστ. Εντοπισµός Επεκτάσεων/Βελτιώσεων του ΠΣ σε θέµατα Λειτουργικής Αρχιτεκτονικής 

ζζ. Προσδιορισµός Λειτουργικών Απαιτήσεων σε Επεκτάσεις του ΠΣ 

ηη.-Επίβλεψη σε Θέµατα Ποιότητας Αναπτυσσόµενου Λογισµικού 

θθ. ∆ιασύνδεση κάθε Συστήµατος µε τα λοιπά Συστήµατα του ΠΣ και άλλα εξωτερικά Συστήµατα 

ιι. Επίβλεψη σε Θέµατα Ποιότητας Λογισµικού 

κκ. ∆ιαχείριση Μεταβολών Απαιτήσεων  

2. Οργανώνει και αναπαριστά τα πληροφοριακά δεδοµένα της Περιφέρειας που είναι αναγκαία ή 

ζητούνται από άλλους δηµόσιους φορείς για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

µίας στάσης στον πολίτη και τις επιχειρήσεις.  

3. Μεριµνά σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες διευθύνσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο µετασχηµατισµό και την απλούστευση 

διοικητικών διαδικασιών 

4. Ενηµερώνει, εκπαιδεύει και υποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των πληροφοριακών συστηµάτων στην 

αξιοποίηση των πακέτων λογισµικού και εφαρµογών. 

7. Τµήµατα  Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων, ∆υτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής: 

Τα Τµήµατα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής 

Αττικής: 

1. Μεριµνούν για την εύρυθµη λειτουργία των πληροφοριακών και των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων 

της Περιφερειακής Ενότητας της  χωρικής τους αρµοδιότητας. 

2. Παρέχουν τεχνική υποστήριξη στα συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών, σε ζητήµατα 

λογισµικού και εξοπλισµού. 
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3. Εισηγούνται για την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και τη 

συντήρηση του υφιστάµενου, για την κάλυψη υπαρχουσών ή/και νέων αναγκών λειτουργίας της 

Περιφερειακής Ενότητας. 

4. Τηρούν και διαχειρίζονται τα αποθέµατα αναλωσίµων και εξοπλισµού πληροφορικής, για την κάλυψη 

των τρεχουσών αναγκών των Υπηρεσιών της χωρικής τους αρµοδιότητας. 

5. Ενηµερώνουν και εκπαιδεύουν τους χρήστες των υπολογιστικών συστηµάτων στην αξιοποίηση και 

την ορθή χρήση του λογισµικού και του υλικού. 

6. Μεριµνούν για την κάλυψη των προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας των συστηµάτων 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

7. Ανταλλάσσουν και επικαιροποιούν πληροφοριακά στοιχεία για την υποστήριξη στη λήψη 

αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και µεριµνούν για την υλοποίηση αυτών. 

8. Παρέχουν διοικητική υποστήριξη και λειτουργίες χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης σε θέµατα της 

αρµοδιότητας τους. 

9. Λαµβάνουν γνώση των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού των ∆ιευθύνσεων της 

Περιφερειακής Ενότητας για την επικαιροποίηση των σχετικών εφαρµογών. 

8. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως: 

1. Για την οργάνωση, ταξινόµηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό 

αρχείο της ∆ιεύθυνσης.  

2. Για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών, προσωπικού. 

3. Για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της ∆ιεύθυνσης. 

4. Για την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, 

οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης. 

5. Για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης.  

 

Άρθρο 31 

∆ιεύθυνση Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

1. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανάγονται ιδίως 

στο σχεδιασµό και το συντονισµό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας µε στόχο την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και στην εισήγηση οργανωτικών µέτρων που είναι αναγκαία για τη 

βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Στα καθήκοντα της ∆ιεύθυνσης είναι η 

επιτόπια παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης στον 

Περιφερειάρχη και τον Περιφερειακό Συµπαραστάτη, για κάθε µία υπηρεσία της Περιφέρειας µε αντίστοιχες 

προτάσεις βελτίωσης.  

2. Η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης  του Πολίτη έχει αρµοδιότητα σε όλη την 

Περιφέρεια Αττικής. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 
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1. Τµήµα Οργάνωσης και Συντονισµού 

2. Τµήµα Σχεδιασµού 

3. Τµήµα Ενηµέρωσης του Πολίτη   

4. Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακών Ενοτήτων 

Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών     

5. Γραφείο  Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής  

Αττικής  

6. Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής  

7. Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς 

και Νήσων  

8. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης  

3. Τµήµα Οργάνωσης και Συντονισµού: Το Τµήµα Οργάνωσης και Συντονισµού είναι αρµόδιο  για: 

1. Έχει υποχρέωση να επικοινωνεί µε όλες τις Υπηρεσίες, να ενηµερώνεται για τη ροή της εργασίας τους 

και να καταθέτει προτάσεις για τη δηµιουργία Γραφείων για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένης 

υπηρεσιακής ανάγκης. 

2. Ο Προϊστάµενος και οι υπάλληλοι του Τµήµατος οφείλουν να επισκέπτονται όλες τις περιφερειακές 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε τακτά χρονικά διαστήµατα για να διαµορφώσουν προσωπική άποψη 

για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους πολίτες. Το ίδιο δύναται να πράξει και ο 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης. 

3. Εφαρµόζει πιλοτικά σχέδια, σε συνεργασία µε τις καθ΄ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες, για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη συµπεριλαµβανοµένων και εισηγήσεων για προσωπικό για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών. 

4. Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές, τις εφαρµόζει σε άλλες Υπηρεσίες και αξιολογεί τα αποτελέσµατά 

τους. 

5. Μεριµνά για την ανάπτυξη και εφαρµογή από τις κατά αντικείµενο αρµόδιες Υπηρεσίες, σύγχρονων 

τεχνικών µεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας. 

6. Συντάσσει έκθεση προς την/τον περιφερειάρχη σε ετήσια βάση ή εν γένει όποτε αυτό κρίνεται 

σκόπιµο. 

7. Μεριµνά, σε συνεργασία µε τις κατά αντικείµενο αρµόδιες Υπηρεσίες, για τον καθορισµό και τη 

γνωστοποίηση των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτείται να υποβάλλουν οι 

συναλλασσόµενοι µε την Περιφέρεια Αττικής πολίτες, καθώς και την έκδοση και επικαιροποίηση του 

«Ο∆ΗΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Τµήµα Σχεδιασµού: Το Τµήµα Σχεδιασµού είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τον καθορισµό κοινής µορφής αποτύπωσης όλων των συγκεντρωτικών στοιχείων για την περαιτέρω 

επεξεργασία αυτών µε σκοπό τη σύνταξη του εξαµηνιαίου και ετήσιου Απολογισµού ∆ράσης 

(ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ) των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους 
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των οικείων Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων καθώς και Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και 

Γραφείων. 

2. Τον ανασχεδιασµό των Εντύπων – Αιτήσεων της Π.Α. που χρησιµοποιούν οι πολίτες/επιχειρήσεις, µε 

κύριο στόχο την τυποποίησή τους και την καθιέρωση ενιαίων Εντύπων – Αιτήσεων στις ∆ιευθύνσεις 

οµοειδούς αντικειµένου, καθώς και την άµεση επικαιροποίηση αυτών, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην 

αρµόδιες Υπηρεσίες. 

3. Τη µελέτη και την εισήγηση µέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων µεθόδων εργασίας για την 

ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών (απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και 

διαδικασιών, κατάργηση περιττών διατυπώσεων, κ.ο.κ.) σε συνεργασία µε τις κατά αντικείµενο 

αρµόδιες Υπηρεσίες. 

4. Τον προγραµµατισµό, τη µελέτη και την εφαρµογή των κατάλληλων διαδικασιών για την υλοποίηση 

των αρχών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) στις διαδικασίες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Το σχεδιασµό και την εισήγηση συστηµάτων και µεθόδων µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας όπως διαδικασίες και δείκτες. 

6. Τη διαµόρφωση και εισήγηση περιοδικών στόχων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

7. Τη συγκέντρωση στοιχείων και δεδοµένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα των Υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, την 

παρακολούθηση της εξέλιξής τους, την επεξεργασία των στοιχείων αυτών καθώς και τη έκδοση 

ενηµερωτικών αναφορών. 

8. Τη διατύπωση εκθέσεων αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των Υπηρεσιών της Π.Α. σε ετήσια 

βάση. 

9. Τη συγκέντρωση των τριµηνιαίων δειγµατοληπτικών ελέγχων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής 

και την εισαγωγή των αναφορών αποτελεσµάτων ελέγχου στην ηλεκτρονική εφαρµογή 

«∆ειγµατοληπτικός Έλεγχος Υποβληθέντων Φωτοαντιγράφων (Ν.4250/2014/Αρθρο1/παρ.2β)». 

5. Τµήµα Ενηµέρωσης του Πολίτη: Το Τµήµα Ενηµέρωσης του Πολίτη είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη λειτουργία του τηλεφωνικού Κέντρου της Περιφέρειας Αττικής 1539 ως γραµµή ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης του πολίτη για τις υπηρεσίες του φορέα, αλλά και ως γραµµή υποδοχής και 

καταγραφής καταγγελιών αρµοδιότητας του φορέα. 

2. Την ανάρτηση προκηρύξεων άλλων φορέων του ∆ηµοσίου και ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Την διαχείριση της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής καταγραφής των αιτηµάτων ή καταγγελιών των 

πολιτών µε την προώθησή τους στις αρµόδιες κάθε φορά Υπηρεσίες του φορέα. 

6. Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, 

Βορείου, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών - Γραφείο  Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ατόµων µε Ειδικές 

Ανάγκες Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής  Αττικής - Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ατόµων µε Ειδικές 

Ανάγκες Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής - Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ατόµων µε 
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Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων: Τα ανωτέρω Γραφεία Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες είναι αρµόδια για : 

1. Την παροχή διοικητικών πληροφοριών. 

2. Τη χορήγηση της επισηµείωσης της Σύµβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Αττικής.   

3. Την υποδοχή των αιτηµάτων των πολιτών και τη διαβίβαση αυτών στις αρµόδιες διευθύνσεις . 

4. Την επίδοση τελικών διοικητικών πράξεων, η οποία θα υλοποιείται σε συνεργασία µε τις καθ΄ ύλην 

αρµόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, για διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

5. Την εξασφάλιση, µε κατάλληλα µέσα, τοπικών σηµείων ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στο 

διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών, εντύπων, οδηγών, κ.λπ., προκειµένου να διευκολύνεται η 

διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεών τους µε την Περιφέρεια. 

7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο για: 

1. Την οργάνωση, ταξινόµηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού 

αρχείου της ∆ιεύθυνσης. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της ∆ιεύθυνσης. 

3. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

4. Την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, 

οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης. 

5. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

6. Την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

7. Την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 32 

∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

1. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού ανάγονται ιδίως στη συµµετοχή της στη 

διαµόρφωση και στην υλοποίηση της στρατηγικής και στην επίτευξη των στόχων και της αποστολής των 

οργάνων των υπηρεσιών της Περιφέρειας,  στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών µε προώθηση της 

διοίκησης της υπαλληλικής συνεισφοράς και της διοίκησης αλλαγών, στην επεξεργασία στοιχείων για την 

εκτίµηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεµάτων διοίκησης 

προσωπικού, καθώς και στα θέµατα σχετικά µε τη διενέργεια των εκλογών και τέλος στην εύρυθµη λειτουργία 

των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.  

2. Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού έχει αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. Οι αρµοδιότητες της 

∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα  Μόνιµου Προσωπικού 

2. Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου 

3. Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων 

4. Τµήµα Πειθαρχικών ∆ιαδικασιών 
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5. Τµήµα Εκπαίδευσης Προσωπικού 

6. Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  

7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Μόνιµου Προσωπικού: Το Τµήµα Μόνιµου Προσωπικού είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη διαδικασία διορισµού, τοποθέτησης, µονιµοποίησης, προαγωγής, µετάταξης, απόσπασης,  

αναγνώρισης προϋπηρεσίας, χορήγησης µισθολογικών κλιµακίων, λύσης υπαλληλικής σχέσης και 

συνταξιοδότησης του µόνιµου προσωπικού 

2. Την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών µεταβολών των µονίµων υπαλλήλων και κάθε είδους 

βεβαιώσεων αναφορικά µε την υπηρεσιακή τους κατάσταση. 

3. Τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών των µονίµων υπαλλήλων. Οι αναρρωτικές άδειες θα 

υλοποιούνται από το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης των εκάστοτε ∆ιευθύνσεων. 

4. Τη µέριµνα επί των κανονικών αδειών των µονίµων υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Αττικής. 

5. Την παρακολούθηση της αποδοτικότητας βάσει µοριοδότησης των µονίµων υπαλλήλων. 

6. Την επιµέλεια για την έκδοση της ετήσιας απόφασης καθορισµού υπερωριακής απασχόλησης του 

προσωπικού της Περιφέρειας, µετά από τις έγγραφες προτάσεις των ∆ιευθύνσεων, καθώς επίσης και 

την έκδοση όµοιας απόφασης για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

7. Τη µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συµβουλίου των υπαλλήλων και την 

εκλογή των αιρετών µελών αυτού. 

8. Την υλοποίηση των αποφάσεων που λαµβάνονται στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο των µονίµων 

υπαλλήλων. 

9. Την έκθεση απόψεων και τη διαβίβαση αυτών µαζί µε τον σχετικό φάκελο στην αρµόδια διοικητική ή 

δικαστική αρχή, στην οποία εκκρεµεί ένδικη διαφορά, σχετική µε τις υπηρεσιακές µεταβολές του 

µόνιµου προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής. 

10. Τη διαχείριση των προσωπικών µητρώων του µόνιµου προσωπικού σε έντυπη και ηλεκτρονική 

µορφή, καθώς και των πάσης φύσεως βάσεων δεδοµένων που αφορούν το ως άνω προσωπικό.  

4. Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου: Το Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου είναι αρµόδιο ιδίως για:  

1. Τη διαδικασία πρόσληψης, τοποθέτησης, προαγωγής, µετάταξης, απόσπασης, αναγνώρισης 

προϋπηρεσίας, χορήγησης µισθολογικών κλιµακίων, λύσης υπαλληλικής σχέσης και 

συνταξιοδότησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου. 

2. Τη διαδικασία πρόσληψης ∆ικηγόρων, Ειδικών Συµβούλων / Ειδικών Συνεργατών και 

∆ηµοσιογράφων. 

3. Τη διαδικασία διορισµού του Εκτελεστικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών µεταβολών των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου και κάθε 

είδους βεβαιώσεων αναφορικά µε την υπηρεσιακή τους κατάσταση. 
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5. Τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου. Οι αναρρωτικές άδειες 

θα υλοποιούνται από το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης των εκάστοτε ∆ιευθύνσεων. 

6. Τη µέριµνα επί των κανονικών αδειών των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου όλων των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την παρακολούθηση της αποδοτικότητας βάσει µοριοδότησης των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου. 

8. Την υλοποίηση των αποφάσεων που λαµβάνονται στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο των υπαλλήλων µε 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου. 

9. Την έκθεση απόψεων και τη διαβίβαση αυτών µαζί µε τον σχετικό φάκελο στην αρµόδια διοικητική ή 

δικαστική αρχή, στην οποία εκκρεµεί ένδικη διαφορά, σχετική µε τις υπηρεσιακές µεταβολές του 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττικής. 

10. Τη διαχείριση των προσωπικών µητρώων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου σε έντυπη και 

ηλεκτρονική µορφή, καθώς και των πάσης φύσεως βάσεων δεδοµένων που αφορούν το ως άνω 

προσωπικό.  

 

5. Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων: Το Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 

Ανθρώπινων Πόρων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων των διαθέσιµων ανθρώπινων πόρων της Περιφέρειας 

Αττικής σε σχέση µε τις λειτουργίες των υπηρεσιών της (Οργανόγραµµα της Περιφέρειας Αττικής). 

2. Την επεξεργασία στοιχείων για την εκτίµηση των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής σε θέσεις τακτικού 

και έκτακτου προσωπικού και την κατανοµή τους σε κατηγορίες, κλάδους, βαθµούς, ειδικότητες καθώς 

και την περιγραφή, την ανάλυση των καθηκόντων και τον καθορισµό των προσόντων κάθε θέσης 

(περιγράµµατα θέσεων εργασίας). 

3. Την εισήγηση του µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο 

δυναµικό ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοποίηση του συνόλου των εργαζοµένων.  

4. Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µε τη διεύρυνση, την ενδυνάµωση και την εναλλαγή των 

θέσεων εργασίας, τη διαδικασία µετακίνησης, καθώς και τον ορισµό Προϊσταµένων οργανικών 

µονάδων και των νοµίµων αναπληρωτών τους για την επίτευξη της άριστης σύνθεσης ανά µονάδα και 

τοµέα δραστηριότητας της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Την εφαρµογή της συστήµατος αξιολόγησης στους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής (εκθέσεις 

αξιολόγησης), τη µέριµνα για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και την 

υλοποίηση των αποφάσεων αυτής.  

6. Την τήρηση κατάστασης µε στοιχεία προσωπικού που έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 

Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ενηµέρωση του ΑΣΕΠ. 

7. Την εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4369/2016 

καθώς και του ν.3230/2004 (καθορισµός και υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας, ανάπτυξη 

συστήµατος δεικτών µέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης της στοχοθεσίας και κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης των σχετικών δράσεων).  
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8. Τη διαδικασία προσέλκυσης επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων των οργανικών µονάδων της 

Περιφέρεας Αττικής σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην εφαρµογή του 

Συστήµατος Επιλογής Προϊσταµένων.  

9. Τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών µητρώων του ανθρώπινου δυναµικού σε έντυπη και 

ηλεκτρονική µορφή, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρµογής των πάσης φύσεως βάσεων 

δεδοµένων που αφορούν σε θέµατα διαχείρισης προσωπικού, επεξεργασίας και επικαιροποίησης 

στοιχείων αυτού.   

 

6. Τµήµα Πειθαρχικών ∆ιαδικασιών: Το Τµήµα Πειθαρχικών ∆ιαδικασιών είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τα θέµατα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων όπως εντολές Περιφερειάρχη για διενέργεια 

Προκαταρκτικών Εξετάσεων ή Ένορκων ∆ιοικητικών Εξετάσεων, παραποµπή υπαλλήλων στο 

Πειθαρχικό Συµβούλιο, υλοποίηση αποφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου – Εκτέλεση πειθαρχικών 

ποινών. 

2. Τη διαδικασία κλήσης σε απολογία υπαλλήλων ενώπιον του Περιφερειάρχη και την έκδοση 

πειθαρχικών αποφάσεων. 

3. Την υλοποίηση προτάσεων του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των Σωµάτων 

Επιθεώρησης αναφορικά µε τον Πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων. 

4. Τη διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικών πράξεων θέσεως υπαλλήλων σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία.  

5. Την παρακολούθηση και την τήρηση αρχείου των πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων των 

υπαλλήλων. 

6.  Την έκθεση απόψεων και τη διαβίβαση αυτών µαζί µε το σχετικό φάκελο στην αρµόδια ∆ιοικητική ή 

∆ικαστική Αρχή, στην οποία εκκρεµεί ένδικη διαφορά προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σχετικά µε 

πειθαρχική διαδικασία. 

7. Τµήµα Εκπαίδευσης Προσωπικού: Το Τµήµα Εκπαίδευσης Προσωπικού είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τον προσδιορισµό των εκπαιδευτικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Την οργάνωση και εκτέλεση προγραµµάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων, τόσο πριν 

όσο και µετά την ανάληψη υπηρεσίας, µε σκοπό τη γενική ενηµέρωση µέχρι τη λήξη της διετούς 

δοκιµαστικής υπηρεσίας.  

3. Την οργάνωση και εκτέλεση των προγραµµάτων επιµόρφωσης των υπαλλήλων, ειδικού και γενικού 

ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τους δηµόσιους και αυτοδιοικητικούς αρµόδιους φορείς. 

4. Την πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης στο επάγγελµα φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, µαθητευοµένων 

ΕΠΑΛ και ΙΕΚ καθώς και υποψηφίων δικηγόρων.  

5. Την αποδοχή και ατοµική τοποθέτηση σπουδαστών ΕΣ∆∆Α για πρακτική εκπαίδευση. 

 

8. Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών: Το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών είναι αρµόδιο 

ιδίως για: 
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1. Την υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής και την τήρηση  

2. µητρώου και αρχείου των πράξεων τους 

3. Την συγκρότηση των πάσης φύσεως επιτροπών που ανήκουν στις επιτελικές ∆ιευθύνσεις. 

4. Την υποστήριξη των Γραφείων των Περιφερειακών Παρατάξεων Αττικής. 

9. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την οργάνωση, ταξινόµηση και τήρηση του πρωτοκόλλου της ∆ιεύθυνσης. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της ∆ιεύθυνσης. 

3. Την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιονδήποτε 

εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης. 

4. Την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

5. Τη χορήγηση της επισηµείωσης της Σύµβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Αττικής.  

 

Άρθρο 33 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

1. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών έχει αρµοδιότητα για τη στέγαση των υπηρεσιών, την µέριµνα της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας, την κάλυψη των αναγκών σε υποδοµές, και ότι άλλο απαιτείται για την 

καλύτερη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών έχει αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. Οι αρµοδιότητες της 

∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Περιουσίας 

2. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

3. Τµήµα Γενικού Αρχείου 

4. Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Περιουσίας: Το Τµήµα Περιουσίας είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την τήρηση του κτηµατολογίου της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας και τη διαχείριση 

εκµετάλλευσης και προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας της. 

2. Το χειρισµό θεµάτων παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, δωρεών, εκµισθώσεων, µισθώσεων, 

ενεχυριάσεων και αποθηκεύσεων κινητών πραγµάτων και ακινήτων. 

3. Τη µέριµνα για την στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Για τη διαχείριση των συµβάσεων µίσθωσης σε τρίτους (για τη λειτουργία χώρων αναψυχής, 

αναψυκτήρια, περίπτερα) και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης των Αλσών.  

4. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας: Το Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας είναι αρµόδιο ιδίως για: 
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1. Τη µέριµνα για τον εξοπλισµό των υπηρεσιών της Περιφέρειας, την επισκευή των κτιρίων και 

εγκαταστάσεων.  

2.  Τη διεκπεραίωση αιτηµάτων όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας για την ασφάλεια των κτιρίων.  

3. Την έγκαιρη, πλήρη και ακριβή καταγραφή των µη αναλώσιµων υλικών της Περιφέρειας. 

4. Τη διαχείριση και τελική διάθεση άχρηστου υλικού. Την τήρηση στοιχείων για την παραλαβή και την 

αποστολή των αναλωσίµων υλικών. Τον προγραµµατισµό εφοδιασµού των ∆ιευθύνσεων και λοιπών 

Υπηρεσιών µε αναλώσιµα υλικά, εξαιρουµένων αυτών που ρητά ορίζονται ως αρµοδιότητες του 

Τµήµατος Υποστήριξης και ∆ιαχείρισης Εξοπλισµού του Φορέα.  

5. Τη σύνδεση, διακοπή και κατάργηση µε τα δίκτυα κοινωνικής ωφέλειας 

5. Τµήµα Γενικού Αρχείου: Το Τµήµα Γενικού Αρχείου είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη συγκέντρωση, φύλαξη και ταξινόµηση των στοιχείων αρχείου που παραδίδονται από τις 

∆ιευθύνσεις της Περιφέρειας. 

2. Την αποστολή στις ∆ιευθύνσεις των απαιτουµένων στοιχείων αρχείου τους και την παρακολούθηση 

της επιστροφής τους. 

3. Τον καθορισµό του τρόπου φύλαξης και καταστροφής των αρχείων, όπως προβλέπεται από την 

κείµενη νοµοθεσία. 

4. Την παρακολούθηση της λειτουργίας των χώρων του Γενικού Αρχείου. 

5. Τη φροντίδα για την παραλαβή και διακίνηση των πάσης φύσεως υλικών του Γενικού Αρχείου. 

6. Τη φροντίδα για την σωστή χρήση των βοηθητικών µέσων και την καθαριότητα του Γενικού Αρχείου. 

6. Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων: Το Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τον προγραµµατισµό κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων. 

2. Τη στάθµευση των αυτοκινήτων. 

3. Την παρακολούθηση και ασφάλιση των αυτοκινήτων. 

4. Τη µέριµνα για την απόσυρση όταν απαιτείται. 

5. Την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων. 

6. Την παραχώρηση, εκποίηση, ανταλλαγή, δωρεά, µίσθωση και εκµίσθωση των οχηµάτων της 

Περιφέρειας. 

7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως: 

1. Για την οργάνωση, ταξινόµηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό 

αρχείο της ∆ιεύθυνσης. 

2. Για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της ∆ιεύθυνσης. 

3. Για την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, 

οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης. 

4. Για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 
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5. Για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

 

Άρθρο 34 

∆ιεύθυνση Παιδείας 

1. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Παιδείας ανάγονται ιδίως σε θέµατα παιδείας, όπως η µεταφορά µαθητών, η 

οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και τα θέµατα ∆ια Βίου Μάθησης.  

2. Η ∆ιεύθυνση Παιδείας έχει αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης 

Παιδείας κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Εκπαιδευτικών Θεµάτων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου και ∆υτικού 

Τοµέα Αθηνών  

2. Τµήµα  Εκπαιδευτικών Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

3. Τµήµα Εκπαιδευτικών Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας  ∆υτικής Αττικής 

4. Τµήµα  Εκπαιδευτικών Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής Αττικής  

5. Τµήµα ∆ιά Βίου Μάθησης – K.E.K. 

6. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης  

3. Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων Περιφερειακών Ενοτήτων: Τα Τµήµατα  Εκπαιδευτικών Θεµάτων όλων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων είναι αρµόδια ιδίως: 

1. Τη µεταφορά των µαθητών. Το σχεδιασµό και την τελική κατάρτιση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, 

σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής από τον 

τόπο διαµονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς µαθητών µουσικών και 

καλλιτεχνικών σχολείων, ΕΠΑΛ, και ΕΠΑΣ, καθώς και σχολείων Ειδικής Αγωγής και την 

παρακολούθηση εκτέλεσης συµβάσεων. 

2. Τη διακοπή µαθηµάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου όταν πρόκειται για το σύνολο 

των σχολείων της Περιφέρειας. 

3. Την οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους µαθητές. 

4. Το διορισµό και αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων και καθορισµό των λεπτοµερειών 

επωφελέστερης διάθεσης των εσόδων των Κληροδοτηµάτων έµµεσης διαχείρισης που χορηγούν 

υποτροφίες. 

5. Την αντικατάσταση των κινητήρων αυτοκινήτων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

6. Την έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας µε σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας 

αυτών, καθώς και της συµµετοχής µαθητών σε διεθνείς µαθητικές συναντήσεις.  

7. Τη θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων µέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραµµάτων 

και των τεχνών.  

8. Την συγκρότηση Σχολικών Εφορειών που λειτουργούν στις σχολικές µονάδες της Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης.  

9. Την έγκριση της εγκατάστασης µεταφοράς ή επισκευής οποιασδήποτε κατηγορίας τηλεφωνικών 

συνδέσεων για τις ανωτέρω υπηρεσίες 

10. Την άσκηση των προαναφερόµενων αρµοδιοτήτων και για τα σχολεία Μέσης εκκλησιαστικής 

εκπαίδευσης.  

4. Τµήµα ∆ιά Βίου Μάθησης – K.E.K: Το Τµήµα ∆ιά Βίου Μάθησης – K.E.K. είναι αρµόδιο ιδίως: 
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1. Την υποστήριξη των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας στην εκπόνηση, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της εφαρµογής του περιφερειακού προγράµµατος  ∆ια Βίου Μάθησης.  

2. Την εκπόνηση και την εκτέλεση προγραµµάτων, τα οποία αφορούν θέµατα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό και τις 

εφαρµοζόµενες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων πολιτικές.  

3. Την υποστήριξη των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας στην έρευνα της αγοράς εργασίας της 

Περιφέρειας, την ιεράρχηση των ειδικοτήτων επαγγελµατικής κατάρτισης που πρέπει να 

λειτουργήσου στα Ι.Ε.Κ., στα Κ.Ε.Κ. και γενικότερα στις σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης και τη 

σύνδεση της παρεχόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης µε τις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες 

της Περιφέρειας.  

4. Την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις λειτουργίες και τις σχέσεις της 

διεύθυνσης, περιλαµβανόµενης της µέριµνας ηλεκτρονικής διασύνδεσης µε τις υπηρεσίες και τους 

φορείς , τη διαδικτυακή πύλη και τα ηλεκτρονικά µητρώα των άρθρων 9 και 17 του ν.3879/2010 (Α’ 

163).  

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης  είναι αρµόδιο ιδίως :  

1. Για την οργάνωση, ταξινόµηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό 

αρχείου της ∆ιεύθυνσης. 

2. Για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της ∆ιεύθυνσης. 

3. Για την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, 

οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης. 

4. Για τα ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

5. Για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

 

Άρθρο 35 

Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

1. Η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της λειτουργίας 

όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή , την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους και την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων και  των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαφανή 

διαχείριση των οικονοµικών πόρων της Περιφέρειας, την αποτελεσµατική διαχείρισή τους και την εξασφάλιση 

των προϋποθέσεων υλοποίησης της στρατηγικής και των επιµέρους στόχων που τίθενται προς όφελος της 

τοπικής οικονοµίας και της ζωής των πολιτών της Περιφέρειας.  

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση συνεργάζεται µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Έργων και 

Υποδοµών στο σχεδιασµό, στην επεξεργασία, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση έργων και δράσεων στο 

πεδίο του θεµατικού αντικειµένου της. 

3. Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών ασκεί τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές καθορίζονται στις δηµοσιολογιστικές διατάξεις (Ν.4270/2014 

όπως ισχύει). 

4. Η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: 

1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης 

2. ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού 
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3. ∆ιεύθυνση Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

4. ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης   

5. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

6. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών 

7. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

8. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

9. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 

10. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 

11. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Πειραιά 

12. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νήσων 

13. ∆ιεύθυνση Μισθοδοσίας 

14. Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης ∆ιευθύνσεων Μισθοδοσίας, Προϋπολογισµού, 

Ταµειακής ∆ιαχείρισης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 

 

Άρθρο 36 

1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης  

2.Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης ∆ιευθύνσεων Μισθοδοσίας, Προϋπολογισµού, Ταµειακής 

∆ιαχείρισης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 

1. Το Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης υποστηρίζει τον Γενικό ∆ιευθυντή στην άσκηση των 

καθηκόντων του, ιδίως στο έργο συντονισµού και  εποπτείας των υπηρεσιακών µονάδων της Γενικής 

∆ιεύθυνσης, στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών 

σηµειωµάτων, στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες,  στην 

οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει παροχή γραµµατειακής 

υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του. 

2. Το Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης ∆ιευθύνσεων Μισθοδοσίας, Προϋπολογισµού, Ταµειακής 

∆ιαχείρισης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης: Το Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης ∆ιευθύνσεων 

Μισθοδοσίας, Προϋπολογισµού, Ταµειακής ∆ιαχείρισης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την πρωτοκόλληση και χρέωση όλων των εγγράφων στα αρµόδια Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης  

2. Τη συγκέντρωση και αποστολή προς την Οικονοµική Επιτροπή όλων των εισηγήσεων των 

∆ιευθύνσεων  

3. Την αναπαραγωγή υπηρεσιακών εγγράφων, διακίνηση της αλληλογραφίας,  επικύρωση αντιγράφων 

και φωτοαντιγράφων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. 

4. Τη διαχείριση θεµάτων σχετικών µε ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού των 

∆ιευθύνσεων 

5. Τη γραµµατειακή υποστήριξη των ∆ιευθύνσεων Μισθοδοσίας, Προϋπολογισµού, Ταµειακής 

∆ιαχείρισης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, υπό την εποπτεία του αρµόδιου Προϊσταµένου Γενικής 

∆ιεύθυνσης.  
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Άρθρο 37 

∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού 

1. Η ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού είναι αρµόδια ιδίως για την κατάρτιση του Προϋπολογισµού, καθώς και για 

τη σύνταξη των απολογιστικών οικονοµικών στοιχείων της Περιφέρειας Αττικής.  

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Προϋπολογισµού 

2. Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης & Τήρησης ∆ιπλογραφικού Συστήµατος  

3. Τµήµα Απολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών  

 

3. Τµήµα Προϋπολογισµού: Το Τµήµα Προϋπολογισµού είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση 

και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας  

2. Την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισµού  

3. Την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης των Ιδρυµάτων Πρόνοιας της Περιφέρειας 

4. Το συντονισµό ενεργειών που αφορούν στην αποτελεσµατική διαχείριση και έχουν επίπτωση στην 

κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής που 

περιλαµβάνει τις ετήσιες και µεσοπρόθεσµες δηµοσιονοµικές προβλέψεις 

5. Την παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων και τήρηση όλων των οδηγιών του Υπ. Οικονοµικών και 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά µε την κατάρτιση και αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσµου 

Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και του προϋπολογισµού κατά τη διάρκεια του έτους 

6. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας, εφαρµογή των κατάλληλων 

ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά µε τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προµήθειες και τα περιουσιακά 

στοιχεία του φορέα.  

7. Τη µελέτη δανειοληπτικής ικανότητας της Περιφέρειας, παρακολούθηση και εποπτεία των οικονοµικών 

µεγεθών απ’ όλες τις πηγές χρηµατοδότησης 

8. Την παροχή βεβαιώσεων ύπαρξης πίστωσης επί των πράξεων διορισµών, εντάξεων,  αποσπάσεων, 

µετατάξεων και προαγωγών του προσωπικού     

4. Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης και Τήρησης ∆ιπλογραφικού Συστήµατος: Το Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης 

και Τήρησης ∆ιπλογραφικού Συστήµατος είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την τήρηση των απαιτούµενων από το νόµο λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις 

2. Τις συµφωνίες λογαριασµών Γενικής Λογιστικής µε το Απλογραφικό Σύστηµα παρακολούθησης   

3. Την παρακολούθηση και συγκέντρωση στατιστικών και λοιπών στοιχείων εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού, µε βάση τη Γενική Λογιστική και συµφωνία µε τα αποτελέσµατα του ∆ηµοσίου 

Λογιστικού  

4. Την παροχή οδηγιών για θέµατα που αφορούν στην ορθή λογιστική καταχώριση και απεικόνιση στο 

πληροφοριακό σύστηµα, συµφωνία και υποβολή  συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – 

Προµηθευτών (ΚΕΠΥΟ),  συµφωνίες υπολοίπων προµηθευτών για το σύνολο του φορέα 

5. Την παρακολούθηση µηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά 

βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη 
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5. Τµήµα Απολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών: Το Τµήµα Απολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών 

Αναφορών είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων σύνταξης του απολογισµού και των λοιπών 

οικονοµικών καταστάσεων της Περιφέρειας  

2. Την παρακολούθηση και συγκέντρωση στατιστικών και λοιπών στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισµού, 

µε βάση το ∆ηµόσιο Λογιστικό  

3. Τον έλεγχο και παρακολούθηση του Μητρώου ∆εσµεύσεων και των Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων της 

Περιφέρειας  

 

Άρθρο 38 

∆ιεύθυνση Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

1. Η ∆ιεύθυνση Ταµειακής ∆ιαχείρισης είναι αρµόδια ιδίως για την εξόφληση των εντολών πληρωµής δαπανών 

και την παρακολούθηση των χρηµατικών διαθεσίµων της Περιφέρειας Αττικής.  

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ταµειακής ∆ιαχείρισης κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Χρηµατικών Ενταλµάτων 

2. Τµήµα Εξόφλησης Χρηµατικών Ενταλµάτων 

3. Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης Χρηµατικών Ενταλµάτων και Φορολογικών Θεµάτων 

4. Τµήµα Χρηµατικών ∆ιαθεσίµων 

3. Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Χρηµατικών Ενταλµάτων: Το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης 

Χρηµατικών Ενταλµάτων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την παραλαβή, επεξεργασία των Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής και προετοιµασία για την εξόφλησή 

τους. 

2. Την ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή 

των δικαιούχων 

4. Τµήµα Εξόφλησης Χρηµατικών Ενταλµάτων: Το Τµήµα Εξόφλησης Χρηµατικών Ενταλµάτων είναι αρµόδιο 

ιδίως για: 

1. Εξόφληση των Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής για κάθε είδους δαπάνη, µε την παραγωγή στο ΟΠΣ 

ηλεκτρονικών εντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµών στα Πιστωτικά Ιδρύµατα 

2. Μέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και απόδοση στο ∆ηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία 

των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών 

οφειλών  

3. Επιµέλεια του προσδιορισµού των πάσης φύσεως κρατήσεων και φόρων υπέρ τρίτων που απορρέουν 

από την εξόφληση των Χ.Ε. και απόδοσή τους. 

5. Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης Χρηµατικών Ενταλµάτων και Φορολογικών Θεµάτων: Το Τµήµα Λογιστικής 

∆ιαχείρισης Χρηµατικών Ενταλµάτων και Φορολογικών Θεµάτων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τήρηση και παρακολούθηση ηµερολογίου, βιβλίου επιταγών, εντολών µεταφοράς και πληρωµής και 

µητρώου εκχωρήσεων, κατασχέσεων κ.λ.π. για όλες τις δαπάνες, καθώς και όλων των φορολογικών 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την πληρωµή των Χ.Ε. σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 

2. Τήρηση αρχείου και αρχειοθέτηση Χ.Ε. 
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6. Τµήµα Χρηµατικών ∆ιαθεσίµων: Το Τµήµα Χρηµατικών ∆ιαθεσίµων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Παρακολούθηση των χρηµατικών συναλλαγών µε τις Τράπεζες, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Εσόδων 

των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε.  

2. Συµφωνία υπολοίπων λογαριασµών µε τα αντίστοιχα τραπεζικά διαθέσιµα.  

 

Άρθρο 39 

∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

1. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης είναι αρµόδια ιδίως για τη διενέργεια των δηµοσιονοµικών 

δεσµεύσεων και την τήρηση του σχετικού µητρώου, καθώς για τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολών 

πληρωµών των δαπανών της Περιφέρειας Αττικής.  

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα ∆ηµοσιονοµικών ∆εσµεύσεων  

2. Τµήµα Ελέγχου,Εκκαθάρισης δαπανών και Έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων  Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα 

Αθηνών 

3. Τµήµα Ελέγχου,Εκκαθάρισης δαπανών και Έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων  Π.Ε.  Βορείου , ∆υτικού 

και Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

4. Τµήµα Ελέγχου,Εκκαθάρισης δαπανών και Έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων  Π.Ε. Ανατολικής και 

∆υτικής Αττικής 

5. Τµήµα Ελέγχου,Εκκαθάρισης δαπανών και Έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων Π.Ε. Πειραιά και 

Νήσων  

6. Τµήµα Ελέγχου , Εκκαθάρισης δαπανών Έργων και ∆ικαστικών αποφάσεων και Έκδοσης 

χρηµατικών ενταλµάτων 

3. Τµήµα ∆ηµοσιονοµικών ∆εσµεύσεων: Το Τµήµα ∆ηµοσιονοµικών ∆εσµεύσεων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Αρµοδιότητες που αφορούν στις δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών :   

α  Έλεγχος και βεβαίωση ύπαρξης των διαθέσιµων πιστώσεων επί των εισηγήσεων προς την 

Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  

β Κατάρτιση των σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής   

γ  Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και µέριµνα για τη σύνταξη της πράξης 

- βεβαίωσης του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών επί των σχεδίων των σχετικών αποφάσεων 

ανάληψης υποχρέωσης περί α) ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον Π/Υ και β) δέσµευσης ισόποσης 

πίστωσης για την πληρωµή της δαπάνης 

δ  Προώθηση των ανωτέρω σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προς υπογραφή στον οικείο 

∆ιατάκτη   

ε Ανάρτηση των εγκεκριµένων αποφάσεων ανάληψης δαπανών στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ και ενηµέρωση  των οικείων λογιστικών βιβλίων και του Μητρώου ∆εσµεύσεων  

στ  Σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια ∆ΥΕΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του 

Ν. 4270/2014, όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Π.∆. 80/2016, όπως ισχύει 
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2. Αρµοδιότητες που αφορούν στις δαπάνες των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων :  

α Κατάρτιση των σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής   

β  Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και µέριµνα για τη σύνταξη της πράξης 

- βεβαίωσης του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών επί των σχεδίων των σχετικών αποφάσεων 

ανάληψης υποχρέωσης περί α) ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον Π/Υ και β) δέσµευσης ισόποσης 

πίστωσης για την πληρωµή της δαπάνης 

γ Αποστολή των ανωτέρω σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης στις ∆ιευθύνσεις Οικονοµικών 

των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειµένου να προωθηθούν για υπογραφή στον οικείο ∆ιατάκτη  

δ  Σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια ∆ΥΕΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του 

Ν. 4270/2014, όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Π.∆. 80/2016, όπως ισχύει  

4.      Τµήµα Ελέγχου,Εκκαθάρισης δαπανών και Έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων  Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα 

Αθηνών είναι αρµόδιο ιδίως για: 

 

1. Έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών και εκκαθάριση αυτών µε βάση τα νόµιµα 
δικαιολογητικά 

2. Έκδοση εντολών πληρωµής των δαπανών της αντίστοιχης Περιφερειακής  Ενότητας, εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο 

3. Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και 
κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη ∆ιεύθυνση 
Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής ∆ηµοσιολογιστικών ∆ιατάξεων µε σχετική κοινοποίηση στη 
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 4270/2014 

4. Έλεγχος, εκκαθάριση και τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και πάγιας 
προκαταβολής της αντίστοιχης Περιφερειακής  Ενότητας και έκδοση εντολών προς τον οικείο 
εκκαθαριστή αποδοχών για την επίσχεση αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την 
απόδοση λογαριασµού, καθώς και εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισµό του 
υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις  

5. Έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες 

 

5. Τµήµα Ελέγχου,Εκκαθάρισης δαπανών και Έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων  Π.Ε.  Βορείου , ∆υτικού 

και Νοτίου Τοµέα Αθηνών  είναι αρµόδιο ιδίως για: 

 

1. Έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών και εκκαθάριση αυτών µε βάση τα 
νόµιµα δικαιολογητικά 

2.     Έκδοση εντολών πληρωµής των δαπανών των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, εντός 
της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο 

3.     Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και 
κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη ∆ιεύθυνση 
Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής ∆ηµοσιολογιστικών ∆ιατάξεων µε σχετική κοινοποίηση 
στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 4270/2014 

4.   Έλεγχος, εκκαθάριση και τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και πάγιας 
προκαταβολής των  αντίστοιχων Περιφερειακών   Ενοτήτων και έκδοση εντολών προς τον 
οικείο εκκαθαριστή αποδοχών για την επίσχεση αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που 
καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς και εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 
τον καταλογισµό του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις  
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5.     Έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες 
διατάκτες 

 

6. Τµήµα Ελέγχου,Εκκαθάρισης δαπανών και Έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων  Π.Ε. Ανατολικής και ∆υτικής 

Αττικής είναι αρµόδιο ιδίως για: 

 

1. Έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών και εκκαθάριση αυτών µε βάση τα 
νόµιµα δικαιολογητικά 

2.     Έκδοση εντολών πληρωµής των δαπανών των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, εντός 
της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο 

3.     Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και 
κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη ∆ιεύθυνση 
Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής ∆ηµοσιολογιστικών ∆ιατάξεων µε σχετική κοινοποίηση 
στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 4270/2014 

4.   Έλεγχος, εκκαθάριση και τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και πάγιας 
προκαταβολής των  αντίστοιχων Περιφερειακών   Ενοτήτων και έκδοση εντολών προς τον 
οικείο εκκαθαριστή αποδοχών για την επίσχεση αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που 
καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς και εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 
τον καταλογισµό του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις  

5. Έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες 
διατάκτες 

 

7.     Τµήµα Ελέγχου,Εκκαθάρισης δαπανών και Έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων Π.Ε. Πειραιά και 

Νήσων  είναι αρµόδιο ιδίως για: 

 

1. Έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών και εκκαθάριση αυτών µε βάση τα 
νόµιµα δικαιολογητικά 

2.     Έκδοση εντολών πληρωµής των δαπανών των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, εντός 
της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο 

3.     Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και 
κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη ∆ιεύθυνση 
Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής ∆ηµοσιολογιστικών ∆ιατάξεων µε σχετική κοινοποίηση 
στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 4270/2014 

4.   Έλεγχος, εκκαθάριση και τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και πάγιας 
προκαταβολής των  αντίστοιχων Περιφερειακών   Ενοτήτων και έκδοση εντολών προς τον 
οικείο εκκαθαριστή αποδοχών για την επίσχεση αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που 
καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς και εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 
τον καταλογισµό του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις  

5. Έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες 
διατάκτες 

 

8. Τµήµα Ελέγχου, Εκκαθάρισης δαπανών Εργων και ∆ικαστικών αποφάσεων και Έκδοσης χρηµατικών 

ενταλµάτων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

 

1. Έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών που αφορούν στα έργα και στις δικαστικές 
αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής και εκκαθάριση αυτών µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά 

2. Έκδοση εντολών πληρωµής των ανωτέρω δαπανών των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο 
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3. Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και κανονικότητας 
της δαπάνης και η υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου 
Εφαρµογής ∆ηµοσιολογιστικών ∆ιατάξεων µε σχετική κοινοποίηση στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών 
Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 
26 του Ν. 4270/2014 

4. Έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων για την εµφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Π.∆.Ε. στη δηµόσια 
ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, όπου προβλέπεται  

5. Έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες 

 

 

Άρθρο 40 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών  

1. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών είναι αρµόδια ιδίως για τη 

διενέργεια των προµηθειών, τη µέριµνα για την είσπραξη των εσόδων της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών και 

για την οικονοµική διαχείριση των Λαϊκών Αγορών της Π.Α. Επίσης, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, 

δύναται κατόπιν σχετικής εντολής, να χειριστεί υποθέσεις αναγόµενες στις αρµοδιότητές της, που αφορούν στο 

σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών είναι αρµόδια  για τις ενέργειες 

έγκρισης του επικοινωνιακού προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά στο σύνολο των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, σύµφωνα µε τους όρους που θέτει κάθε φορά η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και 

Επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες που υλοποιούν επικοινωνιακά προγράµµατα όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

έχουν την υποχρέωση να παρέχουν µε ορθό, σαφή και ολοκληρωµένο τρόπο, στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών,  όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή του 

αίτηµατος έγκρισης του επικοινωνιακού προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής στην Γενική Γραµµατεία 

Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας. 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών ΠΕ Κεντρικού Τοµέα Αθηνών κατανέµονται στα υπαγόµενα σε 

αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Προγραµµατισµού Προµηθειών και Παρακολούθησης Συµβάσεων 

2. Τµήµα Συνοπτικών ∆ιαδικασιών Προµηθειών 

3. Τµήµα Ανοικτών ∆ιαδικασιών Προµηθειών  

4. Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Λαϊκών Αγορών  

5. Τµήµα Παρακολούθησης Εσόδων και ∆απανών 

6. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Προγραµµατισµού Προµηθειών και Παρακολούθησης Συµβάσεων: Το Τµήµα Προγραµµατισµού 

Προµηθειών και Παρακολούθησης Συµβάσεων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, ή/και τροποποίηση του 

ετήσιου προγράµµατος προµηθειών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

των Γραφείων και ∆ιευθύνσεων αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

Περιφέρειας Αττικής.  

2. Την εισήγηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών για έγκριση σκοπιµότητας του ολοκληρωµένου 

προγράµµατος προµηθειών και παροχής υπηρεσιών από το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας Αττικής.  
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3. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών των Γραφείων 

και ∆ιευθύνσεων αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Κεντρικού Τοµέα Αθηνών Περιφέρειας 

Αττικής και συγκεκριµένα : 

αα    συγκέντρωση των τιµολογίων και των οικείων πρακτικών παραλαβής 

ββ    συµπλήρωση του φακέλου του εκάστοτε διαγωνισµού ή απευθείας ανάθεσης µε τα απαραίτητα 

στοιχεία 

γγ    αποστολή του ολοκληρωµένου φακέλου στο αρµόδιο Τµήµα Παρακολουθήσης Εσόδων & ∆απανών  

για τις δικές του ενεργειες .  

4. Την καταγραφή και παρακολούθηση εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών 

όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων  

 

4. Τµήµα Συνοπτικών ∆ιαδικασιών Προµηθειών: Το Τµήµα Συνοπτικών ∆ιαδικασιών Προµηθειών είναι 

αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την πραγµατοποίηση όλων των κατά νόµο ενεργειών, µέχρι και την κοινοποίηση απόφασης ανάθεσης ή 

και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης για Απευθείας Αναθέσεις. 

2. Τη διενέργεια διαγωνισµών (ανοικτών και κλειστών) µε Συνοπτικές ∆ιαδικασίες, µέχρι και την κοινοποίηση 

απόφασης ανάθεσης ή και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων και των 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  

 

5. Τµήµα Ανοικτών ∆ιαδικασιών Προµηθειών: Το Τµήµα Ανοικτών ∆ιαδικασιών Προµηθειών είναι 

αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη διενέργεια διαγωνισµών άνω ή κάτω των ορίων, ανοικτών και κλειστών (πλην των συνοπτικών 

διαδικασιών), µέχρι και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων και των 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. 

2. Τη διενέργεια διαγωνισµών άνω ή κάτω των ορίων (ανοικτών και κλειστών), για τα νοσηλευτικά ιδρύµατα 

και ΝΠ∆∆ αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, µέχρι και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  

 

6. Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Λαϊκών Αγορών: Το Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Λαϊκών Αγορών 

είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τον έλεγχο και παρακολούθηση της είσπραξης του ηµερήσιου ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλουν οι 

επαγγελµατίες και παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών  

2. Τον έλεγχο των εισπραττόµενων ασφαλιστικών εισφορών για το ΙΚΑ από τους επαγγελµατίες πωλητές 

Λαϊκών Αγορών και προσδιορισµός του αποδοτέου ποσού προς αυτό 

3. Τον προσδιορισµό αποδοτέου ανταποδοτικού ποσού προς τους ∆ήµους 

4. Τον προσδιορισµό οικονοµικής συνδροµής προς τις Οµοσπονδίες των επαγγελµατιών και παραγωγών 

πωλητών Λαϊκών Αγορών και έλεγχος των πραγµατοποιούµενων από αυτές δαπανών 

5. Τον προσδιορισµό αποδοτέου χαρτοσήµου υπέρ ∆ηµοσίου 

6. Την παρακολούθηση τυχόν ρυθµίσεων οφειλών των πωλητών, όπως και της είσπραξης των προστίµων 

που επιβάλλει η ∆ιεύθυνση Λαϊκών Αγορών   
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7. Τµήµα Παρακολούθησης Εσόδων και ∆απανών : Το Τµήµα  Παρακολουθησης Εσόδων και ∆απανών 

είναι αρµόδιο ιδίως για:  

1. Τον έλεγχο εσόδων από πρόστιµα, φόρους, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες 

πηγές και παρακολούθηση της απόδοσής τους. 

2. Την επιµέλεια για τη διαγραφή και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

3. Την παρακολούθηση της πορείας των πάσης φύσεως εσόδων του προϋπολογισµού και την εισήγηση 

προτάσεων βελτίωσης διαδικασιών απόδοσης 

4. Την εισήγηση για την επιβολή, κατάργηση φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις 

5. Τη Μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δηµιουργίας και απόκτησης εσόδων από την 

Περιφερειακή Ενότητα.  

6. Εισηγήσεις προς την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, που 
αφορούν τις κάθε µορφής δαπάνες πλην προµηθειών    

7. Συγκέντρωση και έλεγχος των δικαιολογητικών δαπανών που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα και 
προώθηση αυτών στη ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

8. Καταχώριση όλων των οικονοµικών στοιχείων των δαπανών στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα  
9. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και πάγιας 

προκαταβολής, παρακολούθηση απόδοσής τους, έλεγχος δικαιολογητικών και προώθησή τους στη ∆/νση 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 

8. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την πρωτοκόλληση και χρέωση όλων των εγγράφων στα αρµόδια Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης  

2. Τη συγκέντρωση και αποστολή προς την Οικονοµική Επιτροπή όλων των εισηγήσεων της ∆ιεύθυνσης. 

3. Την αναπαραγωγή υπηρεσιακών εγγράφων, διακίνηση της αλληλογραφίας,  επικύρωση αντιγράφων και 

φωτοαντιγράφων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. 

4. Τη διαχείριση θεµάτων σχετικών µε ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού της ∆ιεύθυνσης. 

5. Την εποπτεία κίνησης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας, τη µέριµνα για την 

εύρυθµη λειτουργία τους και τη συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 

 

 

Άρθρο 41 

∆ιευθύνσεις Οικονοµικών Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου, ∆υτικού, Νοτίου Τοµέα Αθηνών, 
Ανατολικής, ∆υτικής Αττικής , Πειραιώς, Νήσων 

1. Οι ∆ιευθύνσεις Οικονοµικών Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου, ∆υτικού, Νότιου Τοµέα Αθηνών, 

Ανατολικής, ∆υτικής Αττικής , Πειραιά, Νήσων είναι αρµόδιες ιδίως για τη διενέργεια των προµηθειών, την 

παρακολούθηση των πιστώσεων και τη µέριµνα για την είσπραξη των εσόδων. 

2. Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέµονται στα υπαγόµενα σε 

αυτές τµήµατα:: 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. Τµήµα Παρακολούθησης Πιστώσεων  ∆απανών και Εσόδων 

3. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 
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3. Τµήµα Προµηθειών: Το Τµήµα Προµηθειών είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη διενέργεια διαγωνισµών και αναθέσεων προµηθειών και υπηρεσιών που αφορούν στην Περιφερειακή 

Ενότητα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τα όρια του Προϋπολογισµού, αναφορικά µε το είδος της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων και των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  

2. Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών των Γραφείων και 

∆ιευθύνσεων αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου, ∆υτικού, 

Νοτίου Τοµέα Αθηνών, Ανατολικής, ∆υτικής Αττικής , Πειραιώς, Νήσων 
Τοµέα Αθηνών Π.Α. και συγκεκριµένα : 

•       συγκέντρωση των τιµολογίων και των οικείων πρακτικών παραλαβής 

•       συµπλήρωση του φακέλου του εκάστοτε διαγωνισµού ή απευθείας ανάθεσης     

      µε τα απαραίτητα στοιχεία 

•      αποστολή του ολοκληρωµένου φακέλου στο αρµόδιο Τµήµα Παρακολούθησης    Πιστώσεων, 
∆απανών και Εσόδων  για τις δικές του ενέργειες.  

 

4. Τµήµα Παρακολούθησης Πιστώσεων, ∆απανών και Εσόδων: Το Τµήµα Παρακολούθησης Πιστώσεων 

και Εσόδων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

 

1. Έλεγχος και βεβαίωση ύπαρξης των διαθέσιµων πιστώσεων επί των εισηγήσεων προς την Οικονοµική 
Επιτροπή για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  

2. Σύνταξη στο ΟΠΣ των υπό του νόµου προβλεποµένων αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και 
ανατροπών αυτών (χωρίς θέση υπογραφών επί του σχετικού σχεδίου) και ενηµέρωση του αρµόδιου 
Τµήµατος ∆ηµοσιονοµικών ∆εσµεύσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης για τις περαιτέρω 
ενέργειές του  

3. Προώθηση των ανωτέρω σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προς υπογραφή στον οικείο 
∆ιατάκτη, αµέσως µετά την επιστροφή τους από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

4. Ανάρτηση των εγκεκριµένων αποφάσεων ανάληψης δαπανών στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ και ενηµέρωση των οικείων λογιστικών βιβλίων και του Μητρώου ∆εσµεύσεων   

5. Εισηγήσεις προς την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, που 
αφορούν τις κάθε µορφής δαπάνες πλην προµηθειών    

6. Συγκέντρωση και έλεγχος των δικαιολογητικών δαπανών που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα και 
προώθηση αυτών στη ∆ιεύνθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης   

7. Καταχώριση όλων των οικονοµικών στοιχείων των δαπανών στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα  
8. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και πάγιας 

προκαταβολής, παρακολούθηση απόδοσής τους, έλεγχος δικαιολογητικών και προώθησή τους στη ∆/νση 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης    

9. Έλεγχος εσόδων από πρόστιµα, φόρους, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές 
και παρακολούθηση της απόδοσής τους. 

10. Επιµέλεια για τη διαγραφή και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
11. Παρακολούθηση της πορείας των πάσης φύσεως εσόδων του προϋπολογισµού και την εισήγηση 

προτάσεων βελτίωσης διαδικασιών απόδοσης 
12. Εισήγηση για την επιβολή, κατάργηση φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών που προβλέπονται από 

τις ισχύουσες διατάξεις 
13. Μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δηµιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Περιφερειακή 

Ενότητα.  

 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1.  Την πρωτοκόλληση και χρέωση όλων των εγγράφων στα αρµόδια Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης  

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     48 

2.  Τη συγκέντρωση και αποστολή προς την Οικονοµική Επιτροπή όλων των εισηγήσεων της ∆ιεύθυνσης. 

3. Την αναπαραγωγή υπηρεσιακών εγγράφων, διακίνηση της αλληλογραφίας,  επικύρωση αντιγράφων και 

φωτοαντιγράφων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. 

4.  Τη διαχείριση θεµάτων σχετικών µε ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού της ∆ιεύθυνσης 

5.  Την εποπτεία κίνησης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας, τη µέριµνα για την 

εύρυθµη λειτουργία τους και τη συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

Άρθρο 42 

∆ιεύθυνση Μισθοδοσίας  

1. Η ∆ιεύθυνση Μισθοδοσίας είναι αρµόδια ιδίως για την εκκαθάριση της τακτικής µισθοδοσίας του 

προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής., καθώς και των πάσης φύσεως αποζηµιώσεων και αµοιβών 

προσωπικού και αιρετών.  

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Μισθοδοσίας κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Τακτικής Μισθοδοσίας   

2. Τµήµα Λοιπών Αποζηµιώσεων   

3. Τµήµα Τακτικής Μισθοδοσίας: Το Τµήµα Τακτικής Μισθοδοσίας είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την εκκαθάριση της τακτικής µισθοδοσίας του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου προσωπικού της Περιφέρειας, και των  ∆ικηγόρων µε πάγια έµµισθη εντολή. 

2. Την τήρηση του µητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας και µέριµνα για την εφαρµογή 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οδηγίες της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών.   

3. Την έκδοση Φύλλων ∆ιακοπής Μισθοδοσίας, µετατασσόµενων µονίµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων. 

4. Την περικοπή αποδοχών για οικονοµικές εκκρεµότητες του προσωπικού της Περιφέρειας (απεργίες, 

στάσεις, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, καταλογισµοί σε ∆.Ο.Υ., τακτοποίηση ηµαρτηµένων, 

Τ.Α.Φ.Ε.). 

5. Την µέριµνα για την εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων περί διατροφών, οφειλών  (κατασχέσεων) προς το 

∆ηµόσιο και οποιασδήποτε άλλης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που επηρεάζει τη µισθοδοσία των 

υπαλλήλων. 

6. Τη συµπλήρωση και την ηλεκτρονική αποστολή ∆.Α.Υ.Κ. 

7. Την παροχή απόψεων της Υπηρεσίας για αγωγές ενώπιον αρµοδίων ∆ικαστηρίων, νυν και πρώην 

υπαλλήλων της Π.Α. 

8. Την έκδοση Βεβαιώσεων φόρου & υποβολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Γ.Γ.Π.Σ. 

9. Την αποστολή Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (ΑΠ∆) του πάσης φύσεως προσωπικού της 

Περιφέρειας, καθώς και των Αιρετών στο ΙΚΑ, µε ηλεκτρονικό αρχείο. 

10. Την εκκαθάριση µισθοδοσίας Αιρετών, Εκτελεστικού Γραµµατέα, Προέδρου Περιφερειακού Συµβουλίου, 

Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, Ειδικών Συµβούλων, Επιστηµονικού 

Συνεργάτη, υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σπουδαστών (ΤΕΙ, 

ΕΠΑΛ, ΙΕΚ) στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, ωφελουµένων στα πλαίσια της «Προώθησης της 

απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» 
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4. Τµήµα Λοιπών Αποζηµιώσεων: Το Τµήµα Λοιπών Αποζηµιώσεων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την εκκαθάριση αµοιβών µελών Συλλογικών Οργάνων του Ν. 3852/10, όπως ισχύει 

2. Την εκκαθάριση πάσης φύσεως πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της Περιφέρειας (ενδεικτικά : 

υπερωριών, ωρών προς συµπλήρωση υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας, νυχτερινών – εξαιρέσιµων, 

αποζηµιώσεων µικτών κλιµακίων ελέγχου οχηµάτων, εξόδων κίνησης, αµοιβών υπαλλήλων που 

διενεργούν επιθεωρήσεις σύµφωνα µε το Ν. 3982/11 και Εξεταστικών Επιτροπών του Π.∆. 113/2012, 

εκλογικής αποζηµίωσης κλπ.).  

3. Την µέριµνα για την εφαρµογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οδηγίες της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωµών.  

4. Υπολογισµός της αποζηµίωσης του Π∆ 410/88 και της εφάπαξ αποζηµίωσης του Ν. 103/75 

συνταξιοδοτούµενων υπαλλήλων. 

 

 

Άρθρο 43 

Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Έργων και Υποδοµών 

1. Η Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Έργων και Υποδοµών είναι αρµόδια για το 

συντονισµό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή, 

την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων 

αρµοδιότητας τους, ιδιαίτερα στους τοµείς σχεδιασµού και ανάπτυξης βασικών υποδοµών της Περιφέρειας µε 

έµφαση στις µεταφορές, στη διαχείριση αποβλήτων – απορριµµάτων, στη προστασία του φυσικού – αστικού 

περιβάλλοντος του τοπίου, στον έλεγχο της ασφάλειας και ποιότητας των κατασκευών, στην υλοποίηση έργων 

αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας. 

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση συντονίζει και συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες Γενικές ∆ιευθύνσεις για το σχεδιασµό, την 

επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων της Περιφέρειας. 

3. H Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Έργων και Υποδοµών συγκροτείται από τις εξής 

οργανικές µονάδες: 

1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης 

2. ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

3. ∆ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού  

4. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 

5. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα 

6. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα 

7. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα 

8. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής,  

9. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

10. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων,  

11. ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών Περιφέρειας Αττικής 

12. ∆ιεύθυνση Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής 

13. ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου  

14. ∆ιεύθυνση Μελετών Περιφέρειας Αττικής 

15. ∆ιεύθυνση Πάρκων και Αλσών 
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Άρθρο 44 

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης  

Το Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης υποστηρίζει τον Γενικό ∆ιευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων 

του, ιδίως  

1. Στο έργο συντονισµού και  εποπτείας των υπηρεσιακών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης, στην 

παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων, 

στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες,  στην οργάνωση της 

επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει παροχή γραµµατειακής 

υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του.  

2. Στην τήρηση στοιχείων για όλα τα έργα που εκτελούνται η χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια 

Αττικής (εντάξεις, στάδιο δηµοπράτησης, στάδιο κατασκευής, περιγραφή έργου, προϋπολογισµός, 

πληρωµές κ.λ.π.), 

3. Στο συντονισµό των τεχνικών υπηρεσιών για την ενιαιοποίηση των δράσεων  

4. Στην υποστήριξη της λειτουργίας του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Άρθρο 45 

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

1. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό 

σχεδιασµό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραµµατισµό, την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής 

πορείας της Περιφέρειας. 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή 

τµήµατα: 

1. Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής 

2. Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων 

3. Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 

4. Τµήµα Τεκµηρίωσης και Καινοτοµίας 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

6. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών 

3. Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής: Το Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής είναι αρµόδιο 

ιδίως για: 

1. Την εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της 

Περιφέρειας. 

2. Την υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας και των νοµικών προσώπων κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος και των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης της Περιφέρειας. 

3. Τη συγκέντρωση όλων των απαιτούµενων στοιχείων από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των 

νοµικών της προσώπων για την σύνταξη του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
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4. Την υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη σύνταξη της πρότασης για τον στρατηγικό 

σχεδιασµό και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καθώς και του σχεδίου του Ετήσιου Προγράµµατος 

∆ράσης το οποίο εξειδικεύει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα κατ’ έτος. 

5. Τη σύνταξη προτάσεων προς τα αρµόδια Υπουργεία και τους υπόλοιπους αρµόδιους κεντρικούς 

φορείς του δηµοσίου τοµέα για τη διαµόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής. Για τα 

προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργάζεται 

σχετικά µε αρµόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές, µε τη σύνταξη και υποβολή των αναγκαίων και 

απαραίτητων στοιχείων, για την ένταξη δράσεων και έργων στα εκάστοτε προγράµµατα. 

6. Τις διαδικασίες σύνταξης, έγκρισης και υπογραφής των προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και δηµοσίων ή ιδιωτικών φορέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 

όπως αυτός ισχύει σήµερα. Υποστήριξη εν γένει των υπηρεσιών της Περιφέρειας στη σύνταξη 

προγραµµατικών συµβάσεων αρµοδιότητας τους. 

7. Την άσκηση καθηκόντων εφαρµογής για τις πράξεις που αναλαµβάνει η Περιφέρεια ως ∆ικαιούχος 

στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεµβάσεων, όπως αυτή οριοθετείται από το εκάστοτε Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), περιλαµβανοµένης και της συµβουλευτικής υποστήριξης 

των φορέων της Αυτοδιοίκησης που αναλαµβάνουν ρόλο Τελικού ∆ικαιούχου στα 

συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα. 

8. Την κατάρτιση του µεσοχρόνιου και του ετήσιου αναπτυξιακού προγράµµατος της Περιφέρειας, 

συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος εκτελεστέων έργων, που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς, 

κοινοτικούς και ίδιους πόρους και εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και στο Ετήσιο 

Πρόγραµµα ∆ράσης της Περιφέρειας αντίστοιχα. 

9. Το συντονισµό των φορέων εκτέλεσης και την παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής του 

µεσοχρόνιου και του ετήσιου αναπτυξιακού προγράµµατος της Περιφέρειας που χρηµατοδοτούνται 

από εθνικούς  κοινοτικούς και ίδιους πόρους. 

10. Τη διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δηµόσιου τοµέα προτάσεων για έργα και µέτρα 

πολιτικής, εθνικής σηµασίας, που αφορούν την Περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο µεσοχρόνιο εθνικό 

αναπτυξιακό πρόγραµµα. 

11. Τη συνεργασία µε φορείς της Περιφέρειας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

12. Κατάρτιση ετήσιας πρότασης Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων και τροποποιήσεων αυτών. 

4. Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων: Το Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων είναι 

αρµόδιο ιδίως για 

1. Την υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος και των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης. 

2. Τη συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τα νοµικά της πρόσωπα για τη σύνταξη 

ενδιάµεσων και τελικών εκθέσεων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των Ετήσιων 

Προγραµµάτων ∆ράσης. 

3. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των Ετήσιων Προγραµµάτων 

∆ράσης. 
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4. Σύνταξη έκθεσης απολογισµού Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης. 

5. Παρακολούθηση Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Την εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών µελετών που αφορούν τη χωρική αρµοδιότητα της 

Περιφέρειας. 

7. Την τελική διαµόρφωση, τη µέριµνα για την έγκριση και την παρακολούθηση της κατανοµής των 

πιστώσεων και της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραµµάτων ∆ηµοσίων − Επενδύσεων Περιφερειακού 

επιπέδου που χρηµατοδοτούν τα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης της Περιφέρειας. 

8. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, τη διενέργεια ελέγχων στους φορείς υλοποίησης των 

έργων που χρηµατοδοτούνται µε εθνικούς πόρους από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή 

άλλους πόρους και εντάσσονται στα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης της Περιφέρειας, για την τήρηση 

των δεσµεύσεων, τη νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειµένου και την αξιοπιστία των οικονοµικών στοιχείων. 

9. Την εισήγηση της κατανοµής των αντίστοιχων ποσών και της έγκρισης της εκταµίευσής τους από τους 

λογαριασµούς, που τηρεί το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

10. Τη διενέργεια ανακατανοµών πιστώσεων των εγκεκριµένων έργων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων. 

11. Τήρηση του Μητρώου ∆εσµεύσεων έργων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε φορέα 

υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής. 

12. Τον προσδιορισµό των δικαιούχων των πιστώσεων των έργων που εγκρίνονται, όπου αυτό 

απαιτείται. 

13. Τον ορισµό Υπολόγων ∆ιαχειριστών των έργων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

14. Την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του σχεδιασµού και της υλοποίησης όλων των 

αναπτυξιακών και θεσµικών παρεµβάσεων στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφέρειας. 

15. Την παρακολούθηση των προγραµµατικών συµβάσεων που έχουν συναφθεί µεταξύ της Περιφέρειας 

Αττικής και δηµοσίων ή ιδιωτικών φορέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως αυτός 

ισχύει σήµερα. 

16. Την έκδοση Αποφάσεων συγκρότησης Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης. 

17. Τη διενέργεια διαγωνισµών υπηρεσιών που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων ή Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. 

18. Υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Ευρωπαϊκών έργων και πρωτοβουλιών του στόχου Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία καθώς και άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών. 

5. Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης: Το Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρµόδιο 

ιδίως για: 

1. Τη σύσταση Περιφερειακής Γνωµοδοτικής Επιτροπής, η οποία γνωµοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής 

επενδύσεων ή προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, που εµπίπτουν στις διατάξεις 

του προϊσχύοντος Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004). Επίσης, γνωµοδοτεί επί θεµάτων ανακλήσεων 

επιστροφής ενισχύσεων, συµµόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις για επενδυτικά σχέδια που 
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έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν σε όλους τους προγενέστερους και τους εν ισχύ Αναπτυξιακούς 

Νόµους, ενώ δύναται να γνωµοδοτεί επί αποφάσεων τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων και έναρξη 

παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε Αναπτυξιακούς Νόµους µετά 

από την κρίση του αρµόδιου αποφασιστικού οργάνου ανά περίπτωση. 

2. Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του ισχύοντος 

Επενδυτικού Νόµου. 

3. Την άσκηση των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης για πράξεις 

ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται 

από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Τον έλεγχο νοµιµότητας των προτεινόµενων για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, την ανάθεση 

αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων σε αξιολογητές, την έκδοση των αποτελεσµάτων της 

αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και την κατάταξη τους, καθώς και την έκδοση των αντίστοιχων 

διοικητικών πράξεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

5. Τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής ενστάσεων και τη συγκρότηση των Περιφερειακών 

Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων. 

6. Τον έλεγχο των προβλεπόµενων κατά το νόµο δικαιολογητικών και την εισήγηση για την καταβολή  

των ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων. 

7. Την τήρηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων, επενδύσεις των οποίων έχουν 

ολοκληρωθεί στο πλαίσιο Αναπτυξιακών Νόµων. 

8. Την καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται από την υλοποίηση των 

εγκεκριµένων επενδύσεων. 

9. Τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής και µέτρων για την ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων προς το αρµόδιο Υπουργείο. 

10. Την πληροφόρηση και υποβοήθηση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο 

επίπεδο, µε σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. 

11. Την παρακολούθηση και την επισήµανση στους αρµόδιους φορείς ζητηµάτων, που αναφέρονται στη 

λήψη των αναγκαίων µέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. 

12. Τη γνωµοδότηση για κάθε θέµα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, για το οποίο ζητείται η παροχή 

γνώµης. 

13. Την ηλεκτρονική υποστήριξη εφαρµογής των ισχυόντων επενδυτικών Νόµων µέσω του 

Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-ΕΠ). 

14. Τον έλεγχο των προβλεπόµενων κατά νόµο δικαιολογητικών και την εισήγηση για την καταβολή των 

αποζηµιώσεων του Προέδρου, των µελών, του Γραµµατέα και των εισηγητών της Περιφερειακής 

Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αττικής καθώς και των µελών των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου (ΠΟΕ). 

6. Τµήµα Τεκµηρίωσης και Καινοτοµίας: Το Τµήµα Τεκµηρίωσης και Καινοτοµίας είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκµηρίωση γεωγραφικών, δηµογραφικών, οικονοµικών, 

κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια. 
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2. Τη λειτουργία βάσης δεδοµένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των µικρών και 

µεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, κατά κλάδο και τοµείς της οικονοµίας. 

3. Την παροχή στοιχείων για την καταγραφή των στοιχείων των ενισχυόµενων επενδύσεων σε βάση 

δεδοµένων του αρµόδιου κρατικού φορέα. 

4. Την ευθύνη εκπλήρωσης του έργου των Κοµβικών Σηµείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) της Περιφέρειας, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 19 Ν. 3882/2010 (Α΄/166) και ισχύει σήµερα. 

7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την οργάνωση, ταξινόµηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο 

της ∆ιεύθυνσης. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της ∆ιεύθυνσης. 

3. Την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, 

οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης. 

4. Την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης, σε όσες 

περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

8. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών: Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την παραλαβή αιτήσεων µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών 

σχεδίων στις διατάξεις του ισχύοντος αναπτυξιακού νόµου. 

2. Τη διενέργεια προελέγχου του φακέλου, όπως προβλέπεται στον ισχύοντα αναπτυξιακό νόµο. 

3. Την ενηµέρωση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων για την πορεία εξέτασης του φακέλου. 

4. Την παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των 

επενδυτικών σχεδίων (ελέγχου, ολοκλήρωσης, εκταµίευσης, τήρησης των υποχρεώσεων) που 

υπάγονται στις διατάξεις του Νόµου 4399/2016  και των Ν. 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 

1892/1990. 

5. Την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον τρόπο εφαρµογής του επενδυτικού νόµου. 

 

Άρθρο 46 

∆ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού 

1. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού ανάγονται ιδίως σε α) θέµατα του τοµέα της χωροταξίας 

και του πολεοδοµικού σχεδιασµού οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 

αρµοδιότητες σχετικές µε τη µέριµνα για τη µελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανοµής των δραστηριοτήτων 

στο χώρο, την προώθηση της οργάνωσης, του σχεδιασµού του χώρου και την υλοποίηση της εφαρµογής των 

σχετικών µελετών και β) πολεοδοµικών θεµάτων που προκύπτουν προς επίλυση από την εφαρµογή του 

σχεδιασµού. 

2. Η ∆ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού έχει αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. Οι αρµοδιότητες της 

∆ιεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 
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1. Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού 

2. Τµήµα Πολεοδοµικών Θεµάτων και Εφαρµογών  

3. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού: Το Τµήµα Χωρικού Σχεδιασµού είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την ανάθεση εκπόνησης και την παρακολούθηση εφαρµογής των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων 

(ΓΠΣ) και σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π . 

2. Την παρακολούθηση εφαρµογής Ειδικών Χωροταξικών Μελετών και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου 

(ΖΟΕ) σύµφωνα µε το Ν.3852/10 άρθρο 186 ΣΤ παρ. ΙΙ ΣΤ’ 34  

3. Το συντονισµό της υλοποίησης των προγραµµάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα 

γενικά πολεοδοµικά σχέδια (ΓΠΣ) και τις πολεοδοµικές µελέτες.  

4. Την Προγραµµατική Σύµβαση για εποπτεία της ∆ιοίκησης και τη διοίκηση των συµβάσεων, την 

έγκριση των µελετών και την παραλαβή του αντικειµένου της σύβασης σε εκκρεµείς διαδικασίες 

µελετών. 

5. Την εισήγηση στο Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) Πολεοδοµικών 

µελετών και την προώθησή τους αρµοδίως για την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

6. Την παροχή απόψεων για εγκρίσεις Γ.Π.Σ, ΣΧΟΟΑΠ και λοιπών χωροταξικών θεµάτων και µελετών. 

7. Την εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο χωροταξικών θεµάτων.  

8. Την παροχή απόψεων επί θεµάτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής Τοµέα Χωρικού Σχεδιασµού και 

Αναπλάσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 210 και 211 του Ν. 3852/10  

9. Τον έλεγχο φακέλου και την εισήγηση προς το Περιφερειακό Συµβούλιο µελέτης για τη µείωση 

απόστασης πολεοδόµησης κατοικηµένων περιοχών από κοιµητήρια. 

10. Την Εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο των σχεδίων ολοκληρωµένων αστικών παρεµβάσεων 

(ΣΟΑΠ). 

11. Την σύνταξη έκθεσης αυτοψίας για αλλαγή χρήσης δρόµων εντός κυρωµένων διανοµών 

αγροκτηµάτων και συνοικισµών καθώς και κυρωµένων αναδασµών. 

12. Την σύνταξη έκθεσης αυτοψίας για έλεγχο δρόµων που διανοίχτηκαν σε διαφορετική θέση από την 

προβλεπόµενη εντός δηµοσίων κυρωµένων διανοµών αγροκτηµάτων και συνοικισµών. 

13. Την εισήγηση για τυχόν απώλεια του κοινοχρήστου χαρακτήρα των δρόµων εντός κυρωµένων 

διανοµών αγροκτηµάτων και συνοικισµών καθώς και κυρωµένων αναδασµών. 

14. Την εισήγηση για πράξη κατάτµησης ακινήτου παραχωρηθέντος σε δικαιούχους αποκατάστασης. 

15.  Τις εισηγήσεις για την επανέγκριση µε Π.∆/γµατα πολεοδοµικών ρυθµίσεων που εγκρίθηκαν µε 

διοικητικές πράξεις από αναρµόδια όργανα. 

16. Την Έκθεση Επιτροπής Προσδιορισµού Αξίας Ακινήτων που περιλαµβάνονται σε πράξεις 

Εφαρµογής. 

 

4. Τµήµα Πολεοδοµικών Θεµάτων και Εφαρµογών: Το Τµήµα Πολεοδοµικών Θεµάτων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την εισήγηση στα αρµόδια Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων όλων των 

Αποφάσεων έγκρισης εντοπισµένων τροποποιήσεων των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, 

χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης αυτών σε Ο.Τ (εκτός ΒΟ∆) και την προώθηση της 

έκδοσης και δηµοσίευσης των σχετικών αποφάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 
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2. Την εισήγηση µελετών για εγκρίσεις εντοπισµένων τροποποιήσεων ρυµοτοµικών σχεδίων (εντός 

ζώνης 500 & προστατευόµενων περιοχών) και την προώθησή τους αρµοδίως για την έκδοση 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος  

3. Τις αναστολές έκδοσης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών εν όψει 

τροποποίησης σχεδίου  

4. Την άρση ρυµοτοµικών απαλλοτριώσεων σε συµµόρφωση µε δικαστικές αποφάσεις µε τροποποίηση 

του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και τον καθορισµό όρων και περιορισµών δόµησης σε 

εντοπισµένη κλίµακα καθώς και την προώθηση της έκδοσης και δηµοσίευσης των σχετικών 

αποφάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  

5. Την απόφαση καθορισµού όρων δόµησης σε αθλητικές εγκαταστάσεις ήσσονος σηµασίας σε εκτός 

σχεδίου περιοχές.  

6. Τη διαδικασία έγκρισης της κατ’ εξαίρεση σύνταξης Μεµονωµένων Πράξεων Εφαρµογής και την 

έκδοση απόφασης κύρωσης τους µετά από έλεγχο φακέλου και εκδίκαση ενστάσεων. 

7. Τη διαδικασία κύρωσης Πράξεων Προσκύρωσης-Τακτοποίησης & Αναλογισµού Αποζηµίωσης 

8. Την απόφαση κύρωσης Πρωτοκόλλου Αδυνάτου Τακτοποίησης οικοπέδων σε εντός σχεδίου περιοχές 

9. Τις αποφάσεις εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαιρέτων, που δηλώθηκαν µε Ν. 410/68, Ν.720/77 και 

Ν.1337/83 

10. Τη διαδικασία κύρωσης µελετών Πράξεων εφαρµογής των εγκεκριµένων πολεοδοµικών σχεδίων. 

11. Τον έλεγχο φακέλων και εισηγήσεις προς αρµόδιο ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ για ρυµοτοµικά σχέδια εφαρµογής. 

12. Την εισήγηση και έκδοση αποφάσεων άρσεων ασυµφωνίας µε τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου 

µικρής κλίµακας  

13. Τις αποφάσεις κύρωσης διορθωτικών πράξεων εφαρµογής 

14. Τις αποφάσεις κύρωσης ως είχαν, πράξεων εφαρµογής που κυρώθηκαν από αναρµόδια όργανα. 

15. Τον έλεγχο και την έγκριση των τροποποιήσεων υψοµετρικών µελετών 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την οργάνωση, ταξινόµηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο 

της ∆ιεύθυνσης. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της ∆ιεύθυνσης. 

3. Την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, 

οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της ∆ιεύθυνσης. 

4. Την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

5. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

 

Άρθρο 47 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 

1. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ανάγονται στο σχεδιασµό, προγραµµατισµό, συντονισµό 

των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, τη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των 

τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της µίας περιφερειακές ενότητες στην περιοχή αρµοδιότητας 

Περιφέρειας Αττικής Κεντρικού Τοµέα και σε κάθε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 

6, παράγραφος 10, Ν.4071/2012). 
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2. Επιπλέον των ανωτέρω, στις αρµοδιότητές της, περιλαµβάνονται και όλα τα έργα, µελέτες κ.λ.π. τα οποία 

αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών. 

3. Συνεργάζεται µε τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία για την εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας κατά την 

άσκηση των αρµοδιοτήτων της, παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις λοιπές διευθύνσεις Τεχνικών Έργων 

των περιφερειακών ενοτήτων και  των υπόλοιπων Τεχνικών ∆ιευθύνσεων για την εκτέλεση της αποστολής 

τους. 

4. Συµµετέχει σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε 

φυσικοθεραπευτήρια, οπτικά εργαστήρια, ιατρεία, γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και 

επιτροπές για τεχνικά θέµατα που εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής.  

5. Στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων υπάγονται 

1. Η δυνατότητα του σχεδιασµού, προγραµµατισµού, συντονισµού, καθώς και της σύνταξης και 

επίβλεψης µελετών, εκτέλεσης, επίβλεψης και παραλαβής των έργων διαχείρισης των κάθε φύσης 

αποβλήτων στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής  

2. Η εκπόνηση και παρακολούθηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης των κάθε είδους  

αποβλήτων.  

3. Η συνεργασία µε τα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, µε τα νοσοκοµεία της Περιφέρειας Αττικής, 

και µε όλους τους φορείς που παράγουν αυτής της κατηγορίας απόβλητα.  

4. Η συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα.  

5. Η διοργάνωση ηµερίδων επιστηµονικού ενδιαφέροντος και η συµβολή στην οργάνωση των 

ενηµερωτικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας.  

6. Η συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (ΦΟ∆ΣΑ, ∆ήµοι, ∆ιαχειριστές, µεταφορείς, 

έµποροι και επιχειρήσεις ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).  

7. Η προετοιµασία και έκδοση της ετήσιας έκθεσης προόδου σε επίπεδο Περιφέρειας µε στατιστικά 

στοιχεία για την πορεία της επίτευξης των στόχων και η εκπόνηση του Ετήσιου Προγραµµατισµού για 

το επόµενο έτος.  

8. Η δηµιουργία και τήρηση µητρώων ∆ιαχειριστών, Μεταφορέων, Εµπόρων (Αποβλήτων – 

∆ευτερογενών Υλικών) και Επιχειρήσεων που ασχολούνται στην Περιφέρεια και η τήρηση 

στατιστικών για τα Απόβλητα που παράγονται. 

6. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Τοµέων Αθηνών 

κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Κτιριακών Έργων –  Η/Μ έργων 

2. Τµήµα Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων 

3. Τµήµα Υδραυλικών Έργων – Λιµενικών Έργων 

4. Τµήµα Ειδικών Έργων 

5. Τµήµα Μελετών  Κανονισµών και Προτύπων 

6. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 
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7. Τµήµα Κτιριακών Έργων – Η/Μ έργων: Στο Τµήµα Κτιριακών Έργων – Η/Μ έργων υπάγονται ιδίως οι 

αρµοδιότητες που ανάγονται στη µελέτη και εκτέλεση Κτιριακών Έργων – Η/Μ έργων που κατά αρµοδιότητα 

ανήκουν στην Περιφέρεια, ή και αντίστοιχων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, και εν γένει όλων των κτιριακών 

έργων που αναλαµβάνει η Περιφέρεια Αττικής έπειτα από τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης όπως: 

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση 

κτιριακών και Η/Μ έργων. 

2. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 

3. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

4. Η  επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως κτιριακών έργων, αναπλάσεων και Η/Μ έργων 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. Η τήρηση Πινάκων Προόδου 

Μελετών. 

5. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

6. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων, των κτιριακών έργων, έργων περιβάλλοντος και Η/Μ έργων 

(περαιωµένων και εκτελούµενων). 

7. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

8. Τµήµα Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων: Στο Τµήµα Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων υπάγονται 

ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη µελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των έργων ή 

υπηρεσιών συντήρησης οδοποιίας για το οδικό δίκτυο του πίνακα 2 του ΦΕΚ 1787β/2007, που ανήκει στην 

αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, και εν γένει όλων των συγκοινωνιακών έργων που αναλαµβάνει η 

Περιφέρεια Αττικής έπειτα από τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης όπως: 

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση έργων 

οδοποιίας και έργων συντήρησης οδών. 

2. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 

3. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

4. Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

5. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

6. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

7. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων οδοποιίας και συντήρησης οδών (περαιωµένων και 

εκτελούµενων). 
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8. Η εποπτεία οδών σύµφωνα µε το ν. 3481/2006, τήρηση αρχείων οδών (κατασκευαστικά, 

συντηρήσεων, σήµανσης, τοµών κ.α.), η έκδοση αδειών τοµής και η έκδοση ειδικών αδειών διέλευσης 

οχηµάτων. 

9. Εισηγήσεις προς τη ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής, κατόπιν µελετών, σύµφωνα µε το Ν. 2696/1999 

(Κ.Ο.Κ.), για την έκδοση αποφάσεων από αυτήν σχετικών µε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις  

στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης και οι οποίες απαιτούνται στο πλαίσιο των έργων της 

∆ιεύθυνσης. 

10. Κάθε θέµα που αφορά στην οδική κυκλοφορία, τη σήµανση των οδών και το φωτισµό των κεντρικών 

νησίδων αυτών.  

11. Η ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και ο έλεγχος από κυκλοφοριακής άποψης 

των µελετών αντικειµένου της ∆ιεύθυνσης. 

12. Η έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων σε παρόδιες επιχειρήσεις. 

13. Η µελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδικού 

δικτύου αρµοδιότητάς της. 

14. Η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας, προσωρινών αδειών κυκλοφορίας και η αντικατάσταση λόγω 

απώλειας αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αδειών Μηχανηµάτων Έργων. 

15. Οι µεταβιβάσεις αδειών − Μηχανηµάτων Έργου. 

16. Οι διαγραφές, ακινητοποιήσεις και επανακυκλοφορίες Μηχανηµάτων Έργου. 

17. Οι βεβαιώσεις για δηµοπρασίες σχετικές µε κατοχή ή µη κατοχή Μηχανηµάτων Έργου. 

18. Οι βεβαιώσεις εκτέλεσης έργου εκσκαφής από Μηχανήµατα Έργου. 

19. Οι βεβαιώσεις προσωρινής και οριστικής εξαγωγής στο εξωτερικό Μηχανηµάτων Έργου. 

20. Οι αυτοψίες σε Μηχανήµατα Έργου. 

21. Η σύνταξη απογραφικών δελτίων. 

22. Η έκδοση σηµειωµάτων καταβολής ετήσιου τέλους χρήσεως και τέλους για απογραφή − ταξινόµηση, 

χορήγηση και µεταβίβαση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου. 

23. Η τήρηση Μητρώου − Μηχανηµάτων Έργου. 

24. Η αλληλογραφία µε ιδιώτες, µε άλλες πρώην ∆.Τ.Υ. και µε το Υπ.Υπο.Με.∆ι./ΓΓ∆Ε, για θέµατα 

Μηχανηµάτων Έργου. 

25. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

9. Τµήµα Υδραυλικών Έργων – Λιµενικών Έργων: Στο Τµήµα Υδραυλικών Έργων – Λιµενικών Έργων 

υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη µελέτη και την εκτέλεση όλων των υδραυλικών – λιµενικών 

έργων που κατά αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια, ή και αντίστοιχων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, 

και εν γένει όλων των υδραυλικών έργων που αναλαµβάνει η Περιφέρεια Αττικής έπειτα από τη σύναψη 

Προγραµµατικής Σύµβασης όπως: 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     60 

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση 

υδραυλικών – λιµενικών έργων. 

2. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 

3. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

4. Η  επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως υδραυλικών και λιµενικών έργων σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. 

5. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

6. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

7. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

8. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

10. Τµήµα Ειδικών Έργων: Στο Τµήµα Ειδικών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη 

µελέτη, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση όλων των έργων υποδοµής (οδικά, υδραυλικά, λιµενικά, κτιριακά 

έργα) και ανάπλασης καθώς και των κτιριακών έργων του τµήµατος  Φαληρικού Όρµου που παραχωρήθηκε 

στην Περιφέρεια Αττικής µε το άρθρο 78 του Ν. 4413/2016, η άλλων σηµαντικών έργων,  όπως:  

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση έργων 

οδοποιίας και έργων συντήρησης οδών. 

2. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 

3. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

4. Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

5. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

11. Τµήµα Μελετών - Κανονισµών και Προτύπων: Στο Τµήµα Μελετών - Κανονισµών και Προτύπων υπάγονται 

ιδίως οι αρµοδιότητες: 

1. Η µέριµνα για την διεκπεραίωση των διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση 

δηµόσιων έργων στην Περιφέρεια Αττικής. Ιδιαίτερα η εποπτεία η η επίβλεψη των τοπογραφικών 

εργασιών για τη σύνταξη των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και των κτηµατολογικών πινάκων. 

2. Η µέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών κήρυξης και συντέλεσης της απαλλοτρίωσης. 

3. Η τήρηση αρχείου απαλλοτριώσεων (εκπονούµενων, περαιωµένων). 

4. Η υποστήριξη της λειτουργίας του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 
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5. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νοµοθεσίας για τις προδιαγραφές των υλικών και τους 

τρόπους ανάθεσης και κατασκευής των δηµοσίων έργων που κατ’ αρµοδιότητα ανήκουν στην 

Περιφέρεια, ως και η τήρηση αντίστοιχου αρχείου γνωµοδοτικών και αποφασιστικών οργάνων (π.χ. 

αποφάσεις Σ.Τ.Ε., Ε.Σ., κ.λ.π.). 

6. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών όσον αφορά έργα, µελέτες και 

υπηρεσίες, ιδιαίτερα των προκηρύξεων και των τευχών δηµοπράτησης στην κατεύθυνση της 

ενιαιοποίησης των διαδικασιών για όλες τις τεχνικές υπηρεσίες. 

7. Η παρουσίαση και ενηµέρωση των υπηρεσιών σε ό,τι αφορά νέους κανονισµούς και πρότυπα επί των 

έργων και των υλικών.  

8. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

12. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Στο Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης υπάγονται ιδίως οι 

αρµοδιότητες: 

1. Η τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

2. Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Η αρχειοθέτηση. 

4. Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης, 

σε όσες περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

6. Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

7. Η τήρηση των περιφερειακών µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, για όλες τις Περιφερειακές 

Ενότητες της Πρώην Νοµαρχίας Αθηνών. 

8. Η παραλαβή αιτήσεων παύσης επαγγέλµατος µηχανικών και εργοληπτών δηµοσίων έργων. 

9. Η χορήγηση βεβαιώσεων χιλιοµετρικών αποστάσεων. 

10. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

13. Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ασκεί για τα έργα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του, τις αρµοδιότητες 

«Προϊσταµένης Αρχής» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε 

συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει, και οι Προϊστάµενοι των 

Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης ασκούν τις αρµοδιότητες «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις 

διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της 

Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει.  
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Άρθρο 48 

∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου, Νοτίου, ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών 

1. Έχουν ως αποστολή το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, συντονισµό των τεχνικών έργων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, συνδράµουν τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής  στη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, 

παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας 

2. Συµµετέχουν σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε φυσικοθεραπευτήρια, 

οπτικά εργαστήρια, ιατρεία, γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και επιτροπές για τεχνικά 

θέµατα που εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής.  

3. Τις ∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων απαρτίζουν τα εξής τµήµατα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητες: 

1. Τµήµα Τεχνικών Έργων 

2. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

 

4. Τµήµα Τεχνικών Έργων: Στο Τµήµα Τεχνικών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες όπως: 

1. Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

2. Η συνεργασία µε τους αντίστοιχους ∆ήµους όσον αφορά τα τεχνικά έργα που χρηµατοδοτεί η 

Περιφέρεια Αττικής. 

3. Η συνδροµή  στη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην 

περιοχή αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας που εκτελούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Έργων.  

4. Η τήρηση Πινάκων Προόδου των Έργων που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια, των Μελετών και 

των εκτελουµένων Έργων. 

5. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

6. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Στο Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες: 

1. Η τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

2. Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Η αρχειοθέτηση. 

4. Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης, 

σε όσες περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

6. Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 49 

∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων ∆υτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής 

1. Έχουν ως αποστολή το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, συντονισµό των τεχνικών έργων της Περιφερειακής 
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Ενότητας, τη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή 

αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας. 

2. Συµµετέχουν σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε 

φυσικοθεραπευτήρια, οπτικά εργαστήρια, ιατρεία, γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και 

επιτροπές για τεχνικά θέµατα που εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής.  

3. Τις ∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων απαρτίζουν τα εξής τµήµατα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητες: 

1. Τµήµα Κτιριακών Έργων – Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ έργων 

2. Τµήµα Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων 

3. Τµήµα Υδραυλικών Έργων – Λιµενικών Έργων 

4. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

4. Τµήµα Κτιριακών Έργων – Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ έργων: Στο Τµήµα Κτιριακών Έργων – Έργων 

Περιβάλλοντος – Η/Μ έργων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη µελέτη και εκτέλεση 

Κτιριακών Έργων –Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ έργων που κατά αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφερειακή 

Ενότητα, ή και αντίστοιχων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, και εν γένει όλων των κτιριακών έργων που 

αναλαµβάνει η Περιφέρεια Αττικής έπειτα από τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, όπως: 

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση κτιριακών - 

Η/Μ έργων και Έργων Περιβάλλοντος 

2. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων 

µελετητών. 

3. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

4. Η  επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως κτιριακών έργων, αναπλάσεων και Η/Μ έργων 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. Η τήρηση Πινάκων Προόδου 

Μελετών. 

5. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

6. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων, των κτιριακών έργων, έργων περιβάλλοντος και Η/Μ έργων 

(περαιωµένων και εκτελούµενων). 

7. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

5. Τµήµα Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων: Στο Τµήµα Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων υπάγονται 

ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη µελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των έργων η 

υπηρεσιών συντήρησης οδοποιίας για το οδικό δίκτυο των πινάκων 3, 4, 5 αντίστοιχα του ΦΕΚ 1787 Β/2007, 

που ανήκει στην αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και εν γένει όλων των συγκοινωνιακών έργων που 

αναλαµβάνει η Περιφέρεια Αττικής έπειτα από τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, όπως: 

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση έργων 

οδοποιίας και έργων συντήρησης οδών. 
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2. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 

3. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

4. Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

5. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

6. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

7. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων οδοποιίας και συντήρησης οδών (περαιωµένων και 

εκτελούµενων). 

8. Η εποπτεία οδών σύµφωνα µε το ν. 3481/2006, τήρηση αρχείων οδών (κατασκευαστικά, 

συντηρήσεων, σήµανσης, τοµών κ.α.), η έκδοση αδειών τοµής και η έκδοση ειδικών αδειών διέλευσης 

οχηµάτων. 

9. Εισηγήσεις προς τη ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής, κατόπιν µελετών, σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., για την 

έκδοση αποφάσεων από αυτήν σχετικών µε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις  στο οδικό δίκτυο 

αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης και οι οποίες απαιτούνται στο πλαίσιο των έργων της ∆ιεύθυνσης. 

10. Κάθε θέµα που αφορά στην οδική κυκλοφορία, τη σήµανση των οδών και το φωτισµό των κεντρικών 

νησίδων αυτών.  

11. Η ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και ο έλεγχος από κυκλοφοριακής άποψης 

των µελετών αντικειµένου της ∆ιεύθυνσης. 

12. Η µελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδικού 

δικτύου αρµοδιότητάς της. 

13. Η έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων σε παρόδιες επιχειρήσεις. 

14. Η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας, προσωρινών αδειών κυκλοφορίας και η αντικατάσταση λόγω 

απώλειας αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αδειών Μηχανηµάτων Έργων. 

15. Οι µεταβιβάσεις αδειών − Μηχανηµάτων Έργου. 

16. Οι διαγραφές, ακινητοποιήσεις και επανακυκλοφορίες Μηχανηµάτων Έργου. 

17. Οι βεβαιώσεις για δηµοπρασίες σχετικές µε κατοχή ή µη κατοχή Μηχανηµάτων Έργου. 

18. Οι βεβαιώσεις εκτέλεσης έργου εκσκαφής από Μηχανήµατα Έργου. 

19. Οι βεβαιώσεις προσωρινής και οριστικής εξαγωγής στο εξωτερικό Μηχανηµάτων Έργου. 

20. Οι αυτοψίες σε Μηχανήµατα Έργου. 

21. Η σύνταξη απογραφικών δελτίων. 

22. Η έκδοση σηµειωµάτων καταβολής ετήσιου τέλους χρήσεως και τέλους για απογραφή − ταξινόµηση, 

χορήγηση και µεταβίβαση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου. 

23. Η τήρηση Μητρώου − Μηχανηµάτων Έργου. 
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24. Η αλληλογραφία µε ιδιώτες, µε άλλες πρώην ∆.Τ.Υ. και µε το Υπ.Υπο.Με.∆ι./ΓΓ∆Ε, για θέµατα 

Μηχανηµάτων Έργου. 

25. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

 

6. Τµήµα Υδραυλικών Έργων – Λιµενικών Έργων: Στο Τµήµα Υδραυλικών Έργων – Λιµενικών Έργων 

υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη µελέτη και την εκτέλεση όλων των υδραυλικών – λιµενικών 

έργων που κατά αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα, ή και αντίστοιχων συµβάσεων παροχής 

υπηρεσιών, και εν γένει όλων των υδραυλικών έργων που αναλαµβάνει η Περιφέρεια Αττικής έπειτα από τη 

σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, όπως: 

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση 

υδραυλικών – λιµενικών έργων. 

2. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 

3. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

4. Η  επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως υδραυλικών και λιµενικών έργων σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. 

5. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

6. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

7. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

8. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

9. Η κατάρτιση προγραµµάτων εγγειοβελτιωτικών έργων. Η κατάρτιση των αναγκαστικών 

προκαταρκτικών εκθέσεων όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων.  

 

7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Στο Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης υπάγονται ιδίως οι 

αρµοδιότητες: 

1. Η τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

2. Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Η αρχειοθέτηση. 

4. Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 

σε όσες περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

6. Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

7. Η τήρηση των περιφερειακών µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων.  
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8. Η παραλαβή αιτήσεων παύσης επαγγέλµατος µηχανικών και εργοληπτών δηµοσίων έργων. 

9. Η χορήγηση βεβαιώσεων χιλιοµετρικών αποστάσεων. 

 

8. Οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ασκούν για τα έργα 

αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσής τους, τις αρµοδιότητες «Προϊσταµένης Αρχής» που προβλέπονται από τις 

διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της 

Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει, και οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Αττικής ασκούν τις αρµοδιότητες «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις 

διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της 

Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

Άρθρο 50 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων 

1. Έχει ως αποστολή το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, συντονισµό των τεχνικών έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας, τη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή 

αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας. 

2. Συµµετέχει σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε 

φυσικοθεραπευτήρια, οπτικά εργαστήρια, ιατρεία, γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και 

επιτροπές για τεχνικά θέµατα που εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής.  

3. Τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων απαρτίζουν τα εξής τµήµατα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητες: 

1. Τµήµα Κτιριακών Έργων – Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ έργων 

2. Τµήµα Οδοποιίας 

3. Τµήµα Υδραυλικών Έργων – Λιµενικών Έργων 

4. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών ∆ήµων 

5. Τµήµα Ειδικών Έργων. 

6. Τµήµα Μηχανηµάτων Έργων  

7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

 

4. Τµήµα Κτιριακών Έργων – Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ έργων: Στο Τµήµα Κτιριακών Έργων – Έργων 

Περιβάλλοντος – Η/Μ έργων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη µελέτη και εκτέλεση 

Κτιριακών Έργων –Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ έργων που κατά αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφερειακή 

Ενότητα, ή και αντίστοιχων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, και εν γένει όλων των κτιριακών έργων που 

αναλαµβάνει η Περιφέρεια Αττικής έπειτα από τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, όπως: 

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση 

κτιριακών - Η/Μ έργων και Έργων Περιβάλλοντος 

2. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 
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µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 

3. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

4. Η  επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως κτιριακών έργων, αναπλάσεων και Η/Μ έργων 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. Η τήρηση Πινάκων Προόδου 

Μελετών. 

5. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

6. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων, των κτιριακών έργων, έργων περιβάλλοντος και Η/Μ έργων 

(περαιωµένων και εκτελούµενων). 

7. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

5. Τµήµα Οδοποιίας: Στο Τµήµα Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που 

ανάγονται στη µελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των έργων η υπηρεσιών συντήρησης 

οδοποιίας για το οδικό δίκτυο των πινάκων 3, 4, 5 αντίστοιχα του ΦΕΚ 1787 Β/2007, που ανήκει στην 

αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και εν γένει όλων των συγκοινωνιακών έργων που αναλαµβάνει η 

Περιφέρεια Αττικής έπειτα από τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, όπως: 

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση έργων 

οδοποιίας και έργων συντήρησης οδών. 

2. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 

3. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

4. Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

5. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

6. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

7. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων οδοποιίας και συντήρησης οδών (περαιωµένων και 

εκτελούµενων). 

8. Η εποπτεία οδών σύµφωνα µε το ν. 3481/2006, τήρηση αρχείων οδών (κατασκευαστικά, 

συντηρήσεων, σήµανσης, τοµών κ.α.), η έκδοση αδειών τοµής και η έκδοση ειδικών αδειών διέλευσης 

οχηµάτων. 

9. Εισηγήσεις προς τη ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής, κατόπιν µελετών, σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., για την 

έκδοση αποφάσεων από αυτήν σχετικών µε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις  στο οδικό δίκτυο 

αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης και οι οποίες απαιτούνται στο πλαίσιο των έργων της ∆ιεύθυνσης. 

10. Κάθε θέµα που αφορά στην οδική κυκλοφορία, τη σήµανση των οδών και το φωτισµό των κεντρικών 

νησίδων αυτών.  

11. Η ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και ο έλεγχος από κυκλοφοριακής άποψης 

των µελετών αντικειµένου της ∆ιεύθυνσης. 

12. Η µελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδικού 

δικτύου αρµοδιότητάς της. 
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13. Η έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων σε παρόδιες επιχειρήσεις. 

 

6. Τµήµα Υδραυλικών Έργων – Λιµενικών Έργων: Στο Τµήµα Υδραυλικών Έργων – Λιµενικών Έργων 

υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη µελέτη και την εκτέλεση όλων των υδραυλικών – λιµενικών 

έργων που κατά αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα, ή και αντίστοιχων συµβάσεων παροχής 

υπηρεσιών, και εν γένει όλων των υδραυλικών έργων που αναλαµβάνει η Περιφέρεια Αττικής έπειτα από τη 

σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, όπως: 

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση 

υδραυλικών – λιµενικών έργων. 

2. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου 

συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

3. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

4. Η  επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως υδραυλικών και λιµενικών έργων σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. 

5. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

6. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

7. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

8. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

9. Η κατάρτιση προγραµµάτων εγγειοβελτιωτικών έργων. Η κατάρτιση των αναγκαστικών 

προκαταρκτικών εκθέσεων όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων.  

7. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών ∆ήµων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων: Στο Τµήµα Τεχνικής 

Υποστήριξης Νησιωτικών ∆ήµων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες για την 

εκτέλεση έργων, µελετών και υπηρεσιών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τα ∆ηµοτικά Έργα στους ∆ήµους της 

Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 

3979/2011 (Πρώην Τ.Υ.∆.Κ.). Στο τµήµα αυτό υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες όπως αυτές προκύπτουν από το 

Ν. 2503/1997, όπως αυτός ισχύει σήµερα ήτοι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) για: 

1. Την τεχνική υποστήριξη των δήµων και κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας 

2. Τη σύνταξη και θεώρηση των µελετών, η επίβλεψη και παραλαβή των έργων των δήµων και 

κοινοτήτων των συνδέσµων τους, των δηµοτικών και κοινοτικών τους ιδρυµάτων, των λοιπών νοµικών 

τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και των συµβουλίων περιοχής και όσα αφορούν στο τεχνικό µέρος 

των εκτελούµενων έργων προµηθειών τεχνικών εργασιών και µεταφορών των αυτών οργανισµών. 

Επίσης, τα τεχνικά θέµατα που αφορούν στη συντήρηση και λειτουργία των έργων και του εξοπλισµού 

των παραπάνω οργανισµών. 

3. Τη σύνταξη των κτηµατολογικών διαγραµµάτων των ακινήτων των ανωτέρω οργανισµών, καθώς και 

των τοπογραφικών διαγραµµάτων για την αγορά, εκποίηση, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ακινήτων. 
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4. Την εισήγηση για την κατάρτιση προγραµµάτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, κατά το µέρος 

που αυτά αφορούν στους ανωτέρω οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

5. Την τήρηση στατιστικής των δηµοτικών και κοινοτικών έργων και προµηθειών. 

6. Όσες άλλες αρµοδιότητες µεταβιβάστηκαν ή ανατέθηκαν στο Τµήµα αυτό, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία. 

8. Τµήµα Ειδικών Έργων: Στο Τµήµα Ειδικών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη 

µελέτη, κατασκευή και συντήρηση σηµαντικών έργων υποδοµής και ανάπλασης αρµοδιότητας της 

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων όπως  

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση των 

αντίστοιχων έργων. 

2. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 

3. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

4. Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των αντίστοιχων έργων σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

5. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

9. Τµήµα Μηχανηµάτων Έργων: Στο Τµήµα Μηχανηµάτων Έργων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες όπως:  

1. Η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας, προσωρινών αδειών κυκλοφορίας και η αντικατάσταση λόγω 

απώλειας αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αδειών Μηχανηµάτων Έργων. 

2. Οι µεταβιβάσεις αδειών − Μηχανηµάτων Έργου. 

3. Οι διαγραφές, ακινητοποιήσεις και επανακυκλοφορίες Μηχανηµάτων Έργου. 

4. Οι βεβαιώσεις για δηµοπρασίες σχετικές µε κατοχή ή µη κατοχή Μηχανηµάτων Έργου. 

5. Οι βεβαιώσεις εκτέλεσης έργου εκσκαφής από Μηχανήµατα Έργου. 

6. Οι βεβαιώσεις προσωρινής και οριστικής εξαγωγής στο εξωτερικό Μηχανηµάτων Έργου. 

7. Οι αυτοψίες σε Μηχανήµατα Έργου. 

8. Η σύνταξη απογραφικών δελτίων. 

9. Η έκδοση σηµειωµάτων καταβολής ετήσιου τέλους χρήσεως και τέλους για απογραφή − ταξινόµηση, 

χορήγηση και µεταβίβαση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου. 

10. Η τήρηση Μητρώου − Μηχανηµάτων Έργου. 

11. Η αλληλογραφία µε ιδιώτες, µε άλλες πρώην ∆.Τ.Υ. και µε το Υπ.Υπο.Με.∆ι./ΓΓ∆Ε, για θέµατα 

Μηχανηµάτων Έργου. 

12. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

10. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Στο Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης υπάγονται ιδίως οι 

αρµοδιότητες: 

1. Η τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 
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2. Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Η αρχειοθέτηση. 

4. Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της 

∆ιεύθυνσης σε όσες περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της 

Περιφέρειας Αττικής. 

5. Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

6. Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

7. Η τήρηση των περιφερειακών µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ειδικά για τις Περιφερειακές 

Ενότητες Πειραιά και Νήσων, η τήρηση των περιφερειακών µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων 

θα γίνεται από το Τµήµα Γραµµατείας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

8. Η παραλαβή αιτήσεων παύσης επαγγέλµατος µηχανικών και εργοληπτών δηµοσίων έργων. 

9. Η χορήγηση βεβαιώσεων χιλιοµετρικών αποστάσεων. 

11. Οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ασκούν για τα έργα 

αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσής τους, τις αρµοδιότητες «Προϊσταµένης Αρχής» που προβλέπονται από τις 

διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της 

Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει, και οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Αττικής ασκούν τις αρµοδιότητες «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις 

διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της 

Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

Άρθρο 51 

∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών Περιφέρειας Αττικής 

1. Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών Περιφέρειας Αττικής έχει ως αποστολή το σχεδιασµό, 

προγραµµατισµό, συντονισµό, καθώς και τη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των 

συγκοινωνιακών έργων αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης. Τη συντήρηση και λειτουργία του Κέντρου ∆ιαχείρισης 

Κυκλοφορίας και του Κέντρου Φωτεινής Σηµατοδότησης για το Νοµό Αττικής. 

2. Συµµετέχει σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε 

φυσικοθεραπευτήρια, οπτικά εργαστήρια, ιατρεία, γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και 

επιτροπές για τεχνικά θέµατα που εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής.  

3. Η ∆ιεύθυνση απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητες: 

1. Τµήµα Προγράµµατος και Μελετών 

2. Τµήµα Α Συντήρησης και Κατασκευών (οδικό δίκτυο αρµοδιότητας πρώην ∆ΚΕΣΟ, παράπλευρο αττικής 

οδού) 

3. Τµήµα Β Συντήρησης και Κατασκευών (οδικό δίκτυο αρµοδιότητας πρώην ∆ΕΣΕ, παράπλευρο 

ΝΕΟΑΚ,ΝΕΟΑΛ).  

4. Τµήµα Συντήρησης  Πρασίνου 
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5. Τµήµα Συντήρησης Φωτεινής Σηµατοδότησης, Ηλεκτροφωτισµού και Ηλεκτροµηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων  

6. Τµήµα Κέντρου ∆ιαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας  

7. Τµήµα Εξοπλισµού και ∆ιαχείρισης 

8. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

 

4. Τµήµα Προγράµµατος και Μελετών: Στο Τµήµα Προγράµµατος και Μελετών υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες 

που αφορούν στον σχεδιασµό, προγραµµατισµό και στην εκπόνηση µελετών κατασκευής και συντήρησης 

έργων οδοποιίας αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης όπως: 

1. Η µελέτη και έρευνα των αναγκών του Οδικού ∆ικτύου που συντηρείται από την Περιφέρεια Αττικής καθώς 

και η εκπόνηση ή η ανάθεση εκπόνησης µελετών σχεδιασµού ανάπτυξης των οδικών αξόνων. Η κατάρτιση 

των µακροπρόθεσµων προγραµµάτων ανάπτυξης του οδικού δικτύου. 

2. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση έργων 

οδοποιίας και έργων συντήρησης οδών. 

3. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων 

µελετητών. 

4. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

5. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

6. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

7. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων οδοποιίας και συντήρησης οδών (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

8. Η έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων σε παρόδιες επιχειρήσεις, στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της 

∆ιεύθυνσης ως και η παροχή βοήθειας σε θέµατα κυκλοφοριακών µελετών και συνδέσεων. 

9. Για κάθε θέµα που αφορά στη συγκέντρωση στοιχείων και στη διατύπωση προτάσεων για τη κατάρτιση 

προγραµµάτων µελέτης οδικών έργων. 

10. Τη συγκέντρωση στατιστικών γενικά στοιχείων επί της εξελίξεως του προγράµµατος µελετών και έργων τις 

οποίες εκπονεί η ∆ιεύθυνση καθώς και η αποστολή αυτών στις αρµόδιες υπηρεσίες. 

11. Την παροχή υποστήριξης στις λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας για θέµατα µελετών οδικών έργων στην 

περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο. 

12. Την παροχή υποστήριξης σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού για θέµατα µελετών οδικών έργων (γνωµοδότηση και 

οδηγίες σε θέµατα κυκλοφοριακών µελετών και συνδέσεων). 

13. Εισηγήσεις προς τη ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής, κατόπιν µελετών, σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., για την 

έκδοση αποφάσεων από αυτή σχετικών µε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο οδικό δίκτυο 

αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης.  

14. Ο έλεγχος µελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων (Μ.Κ.Ε.) στο οδικό δίκτυο του Ν. Αττικής.  

15. Η εκπόνηση και ο έλεγχος κυκλοφοριακών µελετών ισόπεδων/ανισόπεδων κόµβων στο οδικό δίκτυο Π.Α. 
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16. Η εκπόνηση µελετών σήµανσης στις οδούς αρµοδιότητας Π.Α.   

 

5. Τµήµα Α Συντήρησης και Κατασκευών: Στο Τµήµα Α Συντήρησης και Κατασκευών υπάγονται ιδίως οι 

αρµοδιότητες που αφορούν στην εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των έργων ή υπηρεσιών συντήρησης 

οδοποιίας για το οδικό δίκτυο των ΦΕΚ 398 Β/2007 και 299 Β/2009 που ανήκει στην αρµοδιότητα της 

Περιφέρειας Αττικής όπως: 

1. Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

2. Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3481/2006 που αφορούν τον καθαρισµό 

συντήρηση και λειτουργία  των φρεατίων υδροσυλλογής και εν γένει του δικτύου οµβρίων που διασχίζει 

κατά µήκος τις οδούς του ανωτέρω οδικού δικτύου. 

3. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

4. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

5. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων οδοποιίας και συντήρησης οδών (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

6. Η εποπτεία οδών σύµφωνα µε το ν. 3481/2006, τήρηση αρχείων οδών (κατασκευαστικά, συντηρήσεων, 

σήµανσης, τοµών κ.α.), η έκδοση αδειών τοµής και η έκδοση ειδικών αδειών διέλευσης οχηµάτων. 

 

6. Τµήµα Β Συντήρησης και Κατασκευών: Στο Τµήµα Β Συντήρησης και Κατασκευών υπάγονται ιδίως οι 

αρµοδιότητες που αφορούν την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των έργων ή υπηρεσιών συντήρησης 

οδοποιίας για το οδικό δίκτυο του πίνακα 1 του ΦΕΚ 1787 Β/ 2007 και της παραγράφου 6γ του άρθρου 129 του 

Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α) που ανήκει στην αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής όπως: 

1. Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

2. Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3481/2006 που αφορούν τον καθαρισµό 

συντήρηση και λειτουργία  των φρεατίων υδροσυλλογής και εν γένει του δικτύου οµβρίων που διασχίζει 

κατά µήκος τις οδούς του ανωτέρω οδικού δικτύου. 

3. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

4. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

5. Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων οδοποιίας και συντήρησης οδών (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

6. Η εποπτεία οδών σύµφωνα µε το ν. 3481/2006, τήρηση αρχείων οδών (κατασκευαστικά, συντηρήσεων, 

σήµανσης, τοµών κ.α.), η έκδοση αδειών τοµής και η έκδοση ειδικών αδειών διέλευσης οχηµάτων. 

 

7. Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου: Στο τµήµα Συντήρησης Πρασίνου υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που 

ανάγονται στην εκτέλεση έργων και υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου, σε οδούς που κατά αρµοδιότητα 

ανήκουν στην Περιφέρεια, όπως αυτές αναφέρονται στα ΦΕΚ 398Β΄/21.03.2007, 299Β΄/18.02.2009 και στον 

πίνακα 1 της µε αριθµό πρωτοκόλλου 4422/Ε.Ο./30.08.2007 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
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1787Β΄/06.09.2007), ως και του οδικού δικτύου όπως αυτό προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 και του Π.∆. 219/1997 (όπως αυτό ισχύει σήµερα), σύµφωνα µε το άρθρο 7 και 

8 του Ν. 3481/2006, όπως: 

1. Η επίβλεψη και ο έλεγχος των εκτελουµένων έργων πρασίνου και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

2. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων και συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

3. Η τήρηση αρχείου των έργων συντήρησης πρασίνου (περαιωµένων και εκτελούµενων), καθώς και των 

σχετικών συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

4. Η επί τόπου εφαρµογή των µελετών, η κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου. 

 

8. Τµήµα Συντήρησης Φωτεινής Σηµατοδότησης, Ηλεκτροφωτισµού και Ηλεκτροµηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων: Στο Τµήµα Συντήρησης Φωτεινής Σηµατοδότησης, Ηλεκτροφωτισµού και 

Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στην εκτέλεση έργων 

και υπηρεσιών συντήρησης Φωτεινής Σηµατοδότησης στην Περιφέρεια Αττικής και στην εκτέλεση έργων και 

υπηρεσιών συντήρησης Ηλεκτροφωτισµού και Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και των 

αντλιοστασίων, στις οδούς που κατά αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια, όπως αυτές περιγράφονται στα 

ΦΕΚ 398Β΄/21.03.2007, 299Β΄/18.02.2009 και στον πίνακα 1 της µε αριθµό πρωτοκόλλου 

4422/Ε.Ο./30.08.2007 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 1787Β΄/06.09.2007), ως και του οδικού δικτύου 

όπως αυτό προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 και του Π.∆. 

219/1997 (όπως αυτό ισχύει σήµερα), όπως: 

1. Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των αντίστοιχων έργων και υπηρεσιών αρµοδιότητας 

∆ιεύθυνσης.   

2. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων και συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

3. Η τήρηση αρχείου των έργων συντήρησης (περαιωµένων και εκτελούµενων), καθώς και των σχετικών 

συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

4. Η επί τόπου εφαρµογή των µελετών, η κατασκευή και συντήρηση έργων Ηλεκτροφωτισµού και 

Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 

5. Η επί τόπου εφαρµογή των µελετών, η κατασκευή, επέκταση και συντήρηση έργων φωτεινής σήµανσης – 

σηµατοδότησης, σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. 

6. Όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά θέµατα της ∆ιεύθυνσης σχετικά µε τον ηλεκτροφωτισµό και τη φωτεινή 

σηµατοδότηση, καθώς και τη συντήρηση και επέκταση του ολοκληρωµένου συστήµατος κυκλοφορίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 

 

9. Τµήµα Κέντρου ∆ιαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας: Στο Τµήµα Κέντρου ∆ιαχείρισης και Μελετών 

Κυκλοφορίας υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες για: 

1. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για µελανά σηµεία σε οδικούς κόµβους και οδικά τµήµατα 

του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, η µελέτη και ανάλυση των στοιχείων αυτών, η πρόταση 

µέτρων ρυθµίσεων και κατασκευών για τη µείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου και τη 
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διεξαγωγή ασφαλέστερα της κυκλοφορίας, ως και η παρακολούθηση εφαρµογής των προτάσεων για 

αύξηση της οδικής ασφάλειας. 

2. Για τη διερεύνηση της σκοπιµότητας εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης, κόµβων ή διαβάσεων 

πεζών, την ανάθεση εκπόνησης, την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση µελετών εγκατάστασης και 

προγραµµάτων λειτουργίας φωτεινής σηµατοδότησης, το συντονισµό φωτεινής σηµατοδότησης 

αρτηριών ή δικτύων (αστικού και υπεραστικού οδικού δικτύου) και την ευθύνη εφαρµογής 

προγραµµάτων των Κέντρων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Φωτεινής Σηµατοδότησης της Περιφέρειας 

Αττικής. 

3. Για την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών υλικού και λογιστικού εξοπλισµού καθώς και τεχνικών 

προδιαγραφών συµπληρωµατικού εξοπλισµού για εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης. 

4. Τον προγραµµατισµό των αναγκών φωτεινής σηµατοδότησης του οδικού δικτύου της Μητροπολιτικής 

Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις προτάσεις και των άλλων υπηρεσιών (της Περιφέρειας ή των 

∆ήµων) που απασχολούνται µε τη µελέτη, κατασκευή και συντήρηση οδικών έργων της και τις 

απαραίτητες ενέργειες για την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών, µε στόχο την οµοιογένεια του 

υλικού, την ευκολία συντήρησης και τη µείωση του κόστους. 

5. Τη µέριµνα για την παρακολούθηση της σύγχρονης τεχνολογίας στον τοµέα της φωτεινής 

σηµατοδότησης, τόσο στον εξοπλισµό όσο και στις τεχνικές ρυθµίσεις, καθώς και τη µέριµνα για την 

υλοποίηση του προγράµµατος κατασκευής Έργων Φωτεινής Σηµατοδότησης και την εποπτεία, τον 

έλεγχο και την παροχή οδηγιών στις λοιπές υπηρεσίες για την κατασκευή έργων φωτεινής 

σηµατοδότησης. 

6. Την τήρηση αρχείου µελετών φωτεινής σηµατοδότησης και οδικών ατυχηµάτων. 

7. Τη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση αρχείου για στοιχεία κυκλοφοριακών µετρήσεων (φόρτοι, 

σύνθεση, ταχύτητες, ατυχήµατα, κ.λ.π.). 

8. Τη λειτουργία και όλα τα σχετικά θέµατα όπως αυτά αναφέρονται στον κανονισµό Οργάνωσης και 

Λειτουργίας του Κέντρου ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για το Ν. Αττικής, το οποίο 

σύµφωνα µε της διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3852/2010 έχει περιέλθει στη Περιφέρεια Αττικής 

(ΦΕΚ 1572Β΄/26.10.2006). 

9. Την ανίχνευση, επιβεβαίωση και διαχείριση έκτακτων γεγονότων στο οδικό δίκτυο το οποίο 

εποπτεύεται µέσω του Κ.∆.Κ. (Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας). 

10. Την παροχή κυκλοφοριακών στοιχείων. 

11. Την ανάκτηση και παροχή οπτικού υλικού του Κ.∆.Κ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

12. Παρεµβάσεις στη φωτεινή σηµατοδότηση σε πραγµατικό χρόνο. 

13. Την πληροφόρηση των χρηστών των οδών µέσω των πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων. 

14. Την αποστολή αυτοµατοποιηµένων µηνυµάτων στις πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων για χρόνους 

µετακινήσεων και κυκλοφοριακές καταστάσεις. 

15. Την ανάλυση και επεξεργασία ατυχηµάτων µέσω στοιχείων του Κ.∆.Κ. στους οδικούς άξονες 

εποπτείας του, της µητροπολιτικής Περιφέρειας.  
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16. Εισηγήσεις µε σκοπό την επέκταση του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης κυκλοφορίας. 

17. Την εκπόνηση µελετών που αφορούν σε διαχειριστικά µέτρα κυκλοφορίας σε σχέση µε το σύστηµα. 

18. Την αλλαγή των σηµατοδοτικών προγραµµάτων και επιλογή του κατάλληλου από τα ήδη εγκεκριµένα 

µε σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, όταν αυτό απαιτείται. 

19. Τη σύνταξη εκθέσεων λειτουργίας του Κ.∆.Κ. και την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της Περιφέρειας 

Αττικής. 

 

10. Τµήµα Εξοπλισµού και διαχείρισης: Στο Τµήµα Εξοπλισµού και διαχείρισης υπάγονται ιδίως οι 

αρµοδιότητες για : 

1. Τη συντήρηση του µηχανικού και µηχανολογικού εξοπλισµού της ∆ιεύθυνσης και τη φύλαξή του, και 

τις απαραίτητες ενέργειες για την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών, µε στόχο την οµοιογένεια του 

υλικού, την ευκολία συντήρησης και τη µείωση του κόστους. 

2. Την παραλαβή αποθήκευση και διαχείριση κάθε είδους υλικού εφοδίων, εξοπλισµού και 

ανταλλακτικών. 

 

11. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Στο Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης υπάγονται ιδίως οι 

αρµοδιότητες για: 

1. Την τήρηση του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Την αρχειοθέτηση. 

4. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 

σε όσες περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Την παροχή πληροφοριών στους πολίτες. 

6. Τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

12. Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ασκεί για τα έργα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του, τις αρµοδιότητες 

«Προϊσταµένης Αρχής» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε 

συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει, και οι Προϊστάµενοι 

των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης ασκούν τις αρµοδιότητες «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από 

τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της 

Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει.  

 

Άρθρο 52 

∆ιεύθυνση Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής 

1. Η ∆ιεύθυνση Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής έχει ως αποστολή το σχεδιασµό, 

προγραµµατισµό, συντονισµό, καθώς και τη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή των δικτύων οµβρίων, 
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την οριοθέτηση – διευθέτηση των υδατορεµάτων και όλων εν γένει των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας σε 

συνεργασία µε τους ∆ήµους και το ΥΠΟΜΕ∆Ι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Συµµετέχει σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε 

φυσικοθεραπευτήρια, οπτικά εργαστήρια, ιατρεία, γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και 

επιτροπές για τεχνικά θέµατα που εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής.  

3. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Προγράµµατος και Μελετών 

2. Τµήµα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων 

3. Τµήµα Ρεµάτων 

4. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

4. Τµήµα Προγράµµατος και Μελετών: Στο Τµήµα Προγράµµατος και Μελετών υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες 

όπως: 

1. Η µελέτη και έρευνα των αναγκών για την αντιπληµµυρική προστασία στη χωρική αρµοδιότητα της 

Περιφέρειας Αττικής σε συνδυασµό µε τις κατευθύνσεις των συναρµόδιων φορέων.  

2. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση 

υδραυλικών έργων οµβρίων κυρίως υπερτοπικής σηµασίας.. 

3. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 

4. Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

5. Την τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

6. Την τήρηση αρχείου µελετών υδραυλικών έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

 

5. Τµήµα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων: Στο Τµήµα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων υπάγονται ιδίως οι 

αρµοδιότητες που ανάγονται στην κατασκευή υδραυλικών έργων οµβρίων κυρίως υπερτοπικής σηµασίας 

όπως:  

1. Η  επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως υδραυλικών έργων οµβρίων σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. 

2. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

3. Η τήρηση αρχείου έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

4. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

6. Τµήµα Ρεµάτων: Στο Τµήµα Ρεµάτων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που αφορούν όλα τα θέµατα σχετικά : 

1. Με την εκπόνηση, επίβλεψη, έγκριση µελετών οριοθέτησης – διευθέτησης των υδατορεµάτων. 

2. Με την θεώρηση τοπογραφικών διαγραµµάτων και γραµµών πληµµύρας υδατορεµάτων σύµφωνα µε 

τις αρµοδιότητες που προσδιορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.  
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3. Με την εκπόνηση µελετών και εκτέλεση έργων σταθεροποίησης των πρανών υδατορεµάτων. 

4. Την επιβολή περιορισµών στην παραρεµάτια δόµηση. 

 

7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Στο Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης υπάγονται ιδίως οι 

αρµοδιότητες για: 

1. Την τήρηση του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

2. Την διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Την αρχειοθέτηση. 

4. Την µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της 

∆ιεύθυνσης σε όσες περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας 

Αττικής. 

5. Την παροχή πληροφοριών στους πολίτες. 

6. Την διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

8. Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής ασκεί για τα 

έργα αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσής του, τις αρµοδιότητες «Προϊσταµένης Αρχής» που προβλέπονται από τις 

διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της 

Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει, και οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης ασκούν τις 

αρµοδιότητες «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων 

Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

Άρθρο 53 

∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου  

1. Αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης είναι η εκτέλεση δειγµατοληψιών και δοκιµών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο 

για τον έλεγχο της καταλληλότητας κάθε είδους κατασκευών. 

2. Συµµετέχει σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε 

φυσικοθεραπευτήρια, οπτικά εργαστήρια, ιατρεία, γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και 

επιτροπές για τεχνικά θέµατα που εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής.  

3. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων 

2. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

 

4. Τµήµα Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων: Το Τµήµα Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την εκτέλεση δειγµατοληψιών και δοκιµών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της 

καταλληλότητας των εδαφών ως κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεµελίωσης των κάθε είδους 

κατασκευών.  
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2. Την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούµενα χωµατουργικά έργα, χωµάτινα 

φράγµατα, αναχώµατα, οδοστρώµατα.  

3. Την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών.  

4. Την εκτέλεση δειγµατοληψιών και δοκιµών για τον έλεγχο της καταλληλότητας των αδρανών υλικών 

για κατασκευές οδοστρωµάτων. 

5. Τον έλεγχο ασφαλτικών συνδετικών υλικών και πρόσθετων βελτιωτικών υλικών, για τη καταλληλότητα 

αυτών, για ασφαλτικές κατασκευές.  

6. Τη µελέτη σύνθεσης ασφαλτοµιγµάτων, τη παρακολούθηση και τον έλεγχο λειτουργίας µονίµων 

εγκαταστάσεων παραγωγής ασφαλτικών υλικών, την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών 

ελέγχων στα ασφαλτικά οδοστρώµατα και άλλες ασφαλτικές κατασκευές. 

7. Την εκτέλεση δοκιµών και ελέγχων κονιών, τεχνητών λίθων, δοµικών υλικών από τσιµέντο, γύψο, 

ξυλόλιθο προϊόντων αµιαντοτσιµέντου, κεραµουργικών προϊόντων, ξυλείας, στεγανοποιητικών υλικών 

επιφάνειας και µάζας, χωµάτων, δοµικών υλικών που περιέχουν άσφαλτο ή πίσσα, ή υλικών 

σηµάνσεως κ.λπ.  

8. Την εκτέλεση χηµικών αναλύσεων µετάλλων, πετρωµάτων κ.λπ., τον έλεγχο της ποιότητας τσιµέντου, 

της καταλληλότητας ύδατος και πρόσθετων υλικών σκυροδέµατος.  

9. Τον έλεγχο καταλληλότητας αδρανών υλικών για σκυρόδεµα και η µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος.  

10. Την εκτέλεση δοκιµών και ελέγχων αντοχής δοκιµίων νωπού ή σκληρού σκυροδέµατος.  

11. Τον έλεγχο και τις δοκιµές κατασκευών σκυροδέµατος, καθώς και διαφόρων υλικών 

χρησιµοποιουµένων σε κατασκευές σκυροδέµατος.  

12. Τον έλεγχο και την εκτέλεση δοκιµών µεταλλικών στοιχείων και σιδήρου οπλισµού σκυροδέµατος. 

 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Την αρχειοθέτηση. 

4. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

5. Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

6. Τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

6. Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής ασκεί για τα έργα αρµοδιότητας 

της ∆ιεύθυνσής του, τις αρµοδιότητες «Προϊσταµένης Αρχής» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την 

εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως 

κάθε φορά ισχύει, και ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης ασκεί τις αρµοδιότητες 

«∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε 

συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

Άρθρο 54 

∆ιεύθυνση Μελετών Περιφέρειας Αττικής  

1. Η ∆ιεύθυνση Μελετών Περιφέρειας Αττικής έχει ως αποστολή ιδίως το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, 

συντονισµό, καθώς και τη µέριµνα για την εκπόνηση της µελέτης µέχρι την ωρίµανση τους για δηµοπράτηση 

όλων των έργων της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτά καθορίζονται µε σχετικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη.   
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2. Συµµετέχει σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε 

φυσικοθεραπευτήρια, οπτικά εργαστήρια, ιατρεία, γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και 

επιτροπές για τεχνικά θέµατα που εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής.  

3. Η ∆ιεύθυνση Μελετών Περιφέρειας Αττικής απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα:  

1. Τµήµα Μελετών κτιριακών, ηλεκτροµηχανολογικών έργων και αναπλάσεων  

2. Τµήµα Μελετών έργων οδοποιίας, υδραυλικών και λιµενικών έργων. 

3. Τµήµα Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων 

4. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

4.Τµήµα µελετών κτιριακών, ηλεκτροµηχανολογικών έργων και αναπλάσεων: Στο Τµήµα Μελετών κτιριακών, 

ηλεκτροµηχανολογικών έργων και αναπλάσεων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη µελέτη 

Κτιριακών Έργων που κατά αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής, και εν γένει όλων των κτιριακών 

έργων και έργων αναπλάσεων που αναλαµβάνει η Περιφέρεια Αττικής έπειτα από τη σύναψη Προγραµµατικής 

Σύµβασης, όπως: 

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση 

κτιριακών έργων.  

2. Η κατάρτιση των τευχών διαγωνισµού µελέτης και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

3. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 

4. Η τήρηση Πινάκων Προόδου των µελετών που εκπονούνται. 

5. Η τήρηση αρχείου µελετών.  

6. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

5. Τµήµα µελετών έργων οδοποιίας, υδραυλικών και λιµενικών έργων: Στο Τµήµα Μελετών Έργων Οδοποιίας, 

υδραυλικών και λιµενικών έργων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη µελέτη των αντίστοιχων 

Έργων που κατά αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής, και εν γένει όλων των έργων οδοποιίας, 

υδραυλικών και λιµενικών έργων που αναλαµβάνει η Περιφέρεια Αττικής έπειτα από τη σύναψη 

Προγραµµατικής Σύµβασης, όπως: 

1. Η σύνταξη µελετών και ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση 

αντίστοιχων έργων.  

2. Η κατάρτιση των τευχών διαγωνισµού µελέτης και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

3. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 
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4. Η τήρηση Πινάκων Προόδου των µελετών που εκπονούνται. 

5. Η τήρηση αρχείου µελετών.  

6. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

6. Τµήµα Τοπογραφήσεων Και Απαλλοτριώσεων: Στο Τµήµα Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων 

υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη µελέτη και εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών που κατά 

αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής. 

1. Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών τοπογραφικών εργασιών και κτηµατολογίου. 

2. Η κατάρτιση των τευχών διαγωνισµού µελέτης και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

3. Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων 

αναδόχων µελετητών. 

4. Η τήρηση Πινάκων Προόδου των µελετών που εκπονούνται. 

5. Η τήρηση αρχείου µελετών.  

6. Η µέριµνα και παρακολούθηση της διαδικασίας για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων.   

7. Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Την αρχειοθέτηση. 

4. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

5. Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

6. Τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας 

8. Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ασκεί για τα έργα αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσής του, τις αρµοδιότητες 

«Προϊσταµένης Αρχής» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε 

συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει, και οι Προϊστάµενοι 

των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης ασκούν τις αρµοδιότητες «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από 

τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της 

Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 
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Άρθρο 55 

∆ιεύθυνση Πάρκων και Αλσών 

1. Στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Πάρκων και Αλσών, ανάγονται ιδίως η φροντίδα για την  συντήρηση και 

βελτίωση του πρασίνου και των υποδοµών τους, η εκπόνηση µελετών για την ανάπλασή τους και η διαχείρισή 

τους.  

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Πάρκων και Αλσών κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 

2. Τµήµα Πεδίου Άρεως 

3. Τµήµα Αττικού Άλσους 

4. Τµήµα Πάρκων 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού: Το Τµήµα Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού είναι αρµόδιο ιδίως: 

1. Έχει την ευθύνη συνεργασίας και συντονισµού µε τα άλλα Τµήµατα για θέµατα που αφορούν τα άλση 

και µε όλες τις υπηρεσίες του δηµοσίου για τα αντίστοιχα θέµατα. 

2. Για τη συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή προβληµάτων και αδυναµιών 

των Αλσών που αφορούν σε υποδοµές πρασίνου (περίφραξη, πεζόδροµοι, πλατείες, χώροι πρασίνου, 

, εγκαταστάσεις διαχείρισης) και στη χρήση των αλσών από τους πολίτες 

3. Για την επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώνονται και την εισήγηση ετήσιων και 

µεσοπρόθεσµων προγραµµάτων επεµβάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης των Αλσών. 

4. Για την εκπόνηση τεχνικών µελετών ανάπλασης των αλσών και επεµβάσεων στις υποδοµές πρασίνου 

τους (περιφράξεις, πεζόδροµοι, πλατείες, χώροι πρασίνου, κτίρια εξυπηρέτησης επισκεπτών, 

αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις διαχείρισης των Αλσών εγκαταστάσεις φωτισµού).  

5. Για την εκπόνηση φυτοτεχνικών µελετών, επίβλεψη της εκτέλεσης φυτοτεχνικών έργων και εργασιών 

που ανατίθενται σε τρίτους. 

6. Για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού (οχηµάτων, 

µηχανηµάτων) και φυτοτεχνικού υλικού (φυτών, λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων κλπ.).  

7. Για τη µέριµνα για την αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού των Αλσών και για τη 

προµήθεια των σχετικών φυτοτεχνικών υλικών, µηχανών και των ανταλλακτικών τους και την έγκριση 

των αντίστοιχων κονδυλίων. 

8. Προγραµµατίζει µε βάση όλα τα δεδοµένα τις φυτοτεχνικές εργασίες σε όλες τις χρονικές περιόδους 

και σε όλους τους χώρους σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα. 

9. Παρακολουθεί την εξέλιξη και την τήρηση του προϋπολογισµού που αφορά τα Άλση. 

10. Σχεδιάζει τον τρόπο άρδευσης, αξιοποιεί τις γεωτρήσεις. 

11. Τηρεί αρχείο προµηθευτών, µελετών, υλικών και προδιαγραφών τους. 

12. Οργανώνει και διαχειρίζεται τους χώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 

4. Τµήµα Πεδίου Άρεως: Το Τµήµα Πεδίου Άρεως αφορά τα Άλσος Πεδίου του Άρεως, Λόφου Εθνικής 

Αντιστάσεως, Πλατεία Πρωτοµαγιάς και Τµήµα Βυζαντινού Άλσους και είναι αρµόδιο ιδίως: 

1. Για την εκτέλεση έργων και εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης του πρασίνου του Άλσους. 
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2. Για την φύλαξη, καθαριότητα, φυτοπροστασία, µέριµνα για την ασφάλεια των επισκεπτών, χρηστών 

του Άλσους. 

3. Για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή αυτοµάτου δικτύου ποτίσµατος καθώς και 

υδραυλικών εγκαταστάσεων (αντλίες κλπ.), συντριβανιών και υδάτινων διαδροµών. 

4. Για την εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και επισκευή ηλεκτρονικών συστηµάτων, Η/Μ και 

εγκαταστάσεων φωτισµού.  

5. Για τη λειτουργία της αποθήκης υλικών και εξοπλισµού του άλσους. 

6. Για τη συντήρηση παιδικών χαρών.  

7. Για τη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών χώρων. 

8. Για την οργάνωση του συστήµατος πυρασφάλειας του Άλσους.  

9. Για την οργάνωση και λειτουργία των µικρών ζωολογικών κήπων. 

 

5. Τµήµα Αττικού Άλσους: Το Τµήµα Αττικού Άλσους είναι αρµόδιο ιδίως: 

1. Για την εκτέλεση έργων και εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης του πρασίνου του Άλσους. 

2. Για τη φύλαξη, καθαριότητα, φυτοπροστασία, µέριµνα για την ασφάλεια των επισκεπτών, χρηστών 

του Άλσους. 

3. Για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή αυτοµάτου δικτύου ποτίσµατος καθώς και 

υδραυλικών εγκαταστάσεων (αντλίες κλπ.), συντριβανιών και υδάτινων διαδροµών. 

4. Για την εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και επισκευή ηλεκτρονικών συστηµάτων, Η/Μ και 

εγκαταστάσεων φωτισµού.  

5. Για τη λειτουργία της αποθήκης υλικών και εξοπλισµού του άλσους. 

6. Για τη συντήρηση παιδικών χαρών.  

7. Για τη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών χώρων. 

8. Για την οργάνωση του συστήµατος πυρασφάλειας του Άλσους.  

9. Για την οργάνωση και λειτουργία των µικρών ζωολογικών κήπων. 

6. Τµήµα Πάρκων: Το Τµήµα Πάρκων είναι αρµόδιο ιδίως: 

1. Για την εκτέλεση έργων και εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης του πρασίνου του Άλσους. 

2. Για τη φύλαξη, καθαριότητα, φυτοπροστασία, µέριµνα για την ασφάλεια των επισκεπτών, χρηστών 

του Άλσους.  

3. Για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή αυτοµάτου δικτύου ποτίσµατος καθώς και 

υδραυλικών εγκαταστάσεων (αντλίες κλπ.), συντριβανιών και υδάτινων διαδροµών. 

4. Για την εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και επισκευή ηλεκτρονικών συστηµάτων, Η/Μ και 

εγκαταστάσεων φωτισµού.  

5. Για τη λειτουργία της αποθήκης υλικών και εξοπλισµού του άλσους. 

6. Για τη συντήρηση παιδικών χαρών.  

7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως: 

1. Για την παροχή υπηρεσιών γραµµατειακής υποστήριξης στη ∆ιεύθυνση. 

2. Για τη συνεργασία µε τα Τµήµατα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών, προσωπικού, δαπανών, 

εσόδων και προµηθειών της ∆ιεύθυνσης. 
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Άρθρο 56 

Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας 

1. Η Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας είναι αρµόδια για το συντονισµό και την 

παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή και την εξασφάλιση 

της εύρυθµης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε το καθ` ύλην αρµόδιο 

Υπουργείο για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητας τους, ιδιαίτερα 

στους τοµείς ενίσχυσης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας, της διασφάλισης αειφόρων 

πρακτικών γεωργίας και αλιείας, της ασφάλειας των τροφίµων, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την προστασία του 

ζωικού κεφαλαίου, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας 

υγείας στην Περιφέρεια Αττικής. 

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση συνεργάζεται µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Έργων και 

Υποδοµών στο σχεδιασµό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο 

του θεµατικού αντικειµένου της. 

3. Η Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας συγκροτείται από τις εξής οργανικές 

µονάδες: 

1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης  

2. ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 

3. ∆ιεύθυνση Αλιείας 

4. ∆ιεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής  

5. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

6. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών 

7. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών 

8. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

9. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

10. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

11. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς 

12. ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 

 

Άρθρο 57 

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης  

Το Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης υποστηρίζει τον Γενικό ∆ιευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων 

του, ιδίως στο έργο συντονισµού και  εποπτείας των υπηρεσιακών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης, στην 

παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων, στην 

σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες,  στην οργάνωση της επικοινωνίας 

µε τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση 

της αποστολής του. 
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Άρθρο 58 

∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 

1. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης ανάγονται ιδίως στη διαχείριση δηµοσίων εκτάσεων, την 

εκµίσθωση δηµοσίων εκτάσεων , τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων, την παραχώρηση κατεχοµένων 

εκτάσεων, την έκδοση, διόρθωση, ακύρωση τίτλων κυριότητας, τη διόρθωση  κτηµατολογικών στοιχείων, την 

ακύρωση ή διόρθωση αποφάσεων επιτροπών απαλλοτριώσεων, την έκδοση αποφάσεων για µεταβίβαση σε 

ΟΤΑ, την καταχώρηση στη ψηφιακή βάση δεδοµένων αποφάσεων µεταβολής των δηµοσίων εκτάσεων, την 

έκδοση αποφάσεων διάλυσης κτηνοτροφικών συνεταιρισµών, τη χορήγηση αποφάσεων, τίτλων, βεβαιώσεων 

και διαγραµµάτων  για την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον 

έλεγχο αιτηµάτων. 

2. Η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης έχει αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης 

Πολιτικής Γης κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Τοπογραφίας , Εποικισµού και Αναδασµού Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου 

και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών. 

2. Τµήµα Τοπογραφίας , Εποικισµού και Αναδασµού Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων . 

3. Τµήµα Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής. 

4. Τµήµα Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής   Αττικής. 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης. 

3. Τµήµα Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού Περιφερειακών Ενοτήτων: Τα τµήµατα Τοπογραφίας, 

Εποικισµού και Αναδασµού είναι αρµόδια σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ιδίως για : 

1. Την αναγνώριση και εκτίµηση των φυσικών και κοινωνικών συνθηκών των περιοχών στις οποίες θα 

εκτελεστούν εργασίες και τη σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης για κάθε περίπτωση. 

2. Τη σύνταξη σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς προγραµµάτων εργασιών αναδασµού, 

διαχωρισµών και γεωτοπογραφήσεων, τη µέριµνα για την έγκρισή τους και την εκτέλεση αυτών. 

3. Την ανάθεση κάθε είδους εργασιών και µελετών αναδασµού εκτάσεων ή επί µέρους φάσεων αυτών σε 

ιδιωτικά, τεχνικά ή άλλα µελετητικά γραφεία ή εταιρείες ή φορείς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

περί µελετών. 

4. Τη συµµετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, οι οποίες 

συγκροτούνται µε σχετικές αποφάσεις. 

5. Τη συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους και την ανάθεση σε αυτά 

εργασιών υπαίθρου των εγκεκριµένων προγραµµάτων. 

6. Το συντονισµό και την παρακολούθηση των τοπογραφικών εργασιών υπαίθρου, µέχρι την παραγωγή 

του τελικού κτηµατολογικού αποτελέσµατος.  

7. Τον υπολογισµό των απαιτούµενων τριγωνοµετρικών δικτύων όλων των εκτελούµενων τοπογραφικών 

εργασιών. 

8. Τη συλλογή, ταξινόµηση, αξιολόγηση και παράδοση στο αρχείο όλων των στοιχείων των 

εκτελούµενων εργασιών. 
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9. Την τεχνική µελέτη των θεµάτων που αναφύονται στην περιοχή, τη µεταφορά και χρησιµοποίηση νέας 

τεχνολογίας και µεθόδων, τη µέριµνα για την εκπαίδευση του προσωπικού και την εξαγωγή 

συµπερασµάτων από τη χρησιµοποίηση νέων µεθόδων εργασίας και οργάνων µετρήσεων. 

10. Την τήρηση τεχνικού αρχείου, µε όλα τα πρωτότυπα και κυρωµένα τεχνικά και κτηµατολογικά στοιχεία 

των εκτελούµενων εργασιών, την αναπαραγωγή διαγραµµάτων και κτηµατολογικών πινάκων. 

11. Την τήρηση αρχείου τριγωνοµετρικού, πολυγωνοµετρικού και υψοµετρικού δικτύου. 

12. Την τήρηση αρχείου εποικιστικών εκτάσεων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

13. Την ενηµέρωση των κυρωµένων κτηµατολογικών πινάκων – διαγραµµάτων µε τις επερχόµενες 

διορθώσεις   καθώς και την ενηµέρωση ψηφιακής βάσης  δεδοµένων  µε τις επερχόµενες µεταβολές των 

δηµοσίων εκτάσεων. 

14. Tη σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες µελέτη και χάραξη παράλληλων έργων σε εκούσιους 

αναδασµούς.  

15. Τη δήλωση εκτάσεων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων στο ισχύον 

προβολικό σύστηµα, την υποβολή ενστάσεων και την αποστολή στοιχείων   για άσκηση αγωγών από 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

16. Τη χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραµµάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών και την έρευνα των 

φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτηµάτων και παραπόνων. 

17. Τον τεχνικοδιοικητικό έλεγχο γραφείου των εργασιών αναδασµού, τη σύνταξη πινάκων και 

σχεδιαγραµµάτων των εργασιών αυτών και την προώθησή τους.  

18. Τη σχεδίαση όλων των εκτελούµενων εργασιών, τη σχεδίαση αποσπασµάτων διαγραµµάτων για την 

εξυπηρέτηση πολιτών και γενικά κάθε σχεδιαστική εργασία του Τµήµατος. 

19. Την παραλαβή και φύλαξη των γεωδαιτικών και τοπογραφικών οργάνων και των συµπληρωµατικών 

εργαλείων, υλικών και µηχανηµάτων, τη µέριµνα για την επισκευή και συντήρησή τους  και την  

τήρηση βιβλίου Αποθήκης οργάνων και υλικού. 

20. Την εκποίηση κοινόχρηστων και διαθέσιµων εποικιστικών εκτάσεων ή δρόµων που έχουν 

µεταβιβασθεί σε Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τη βεβαίωση και την παρακολούθηση 

είσπραξης του οφειλόµενου τιµήµατος. 

21. Την διενέργεια προπαρασκευαστικών πράξεων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση γνωµοδοτήσεων - 

αποφάσεων από ΥΠΕΚΑ, ΟΡΣΑ, ∆ασαρχεία, Αρχαιολογικές υπηρεσίες, Κτηµατολόγιο), για την 

προστασία των δηµόσιων εποικιστικών εκτάσεων από αυθαίρετες καταλήψεις, την αυτοψία και 

αποτύπωση των εκτάσεων αυτών,  για την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου. 

22. Την προβολή δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου επί αντικειµένου απαλλοτριώσεων διαθέσιµων - 

κοινόχρηστων εποικιστικών εκτάσεων σε περίπτωση ένταξης σε σχέδιο πόλης και την αρµοδιότητα 

για τις απαιτούµενες ενέργειες πολεοδοµικής αξιοποίησης των εκτάσεων αυτών.  

23. Τη προβολή δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου επί αντικειµένου απαλλοτριώσεων επί ακινήτων που 

διαχειρίζονται από την Περιφέρεια και το ΥΠΠΑΤ.  
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24. Τον αναδασµό της γης και τη µεγέθυνση γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε τις παρεχόµενες από το νόµο 

σχετικές διευκολύνσεις. 

25. Την έκδοση, διόρθωση και ακύρωση κάθε τύπου τίτλων κυριότητας. 

26. Την βεβαίωση του οφειλοµένου τιµήµατος είτε από εξαγορά κατεχοµένων εκτάσεων είτε από 

παραχώρηση κατά χρήση (έναντι τιµήµατος)  

27. Την έρευνα για δικαιώµατα δηµοσίου: σε αγωγές αναγνώρισης κυριότητας- διόρθωσης 

κτηµατολογικών εγγραφών, σε πλειστηριασµούς ακινήτων . 

28. Την παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση έναντι χαµηλού τιµήµατος για παραγωγή τροφίµων φυτικής ή 

ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση. 

29. Την παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση για δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα, για αγροτική 

χρήση έναντι τιµήµατος κατόπιν δηµοπρασίας. 

30. Την παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση έναντι τιµήµατος, για αναπτυξιακούς σκοπούς (όπως για 

ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, τουριστικών µονάδων και 

εγκαταστάσεων ανανεώσιµων πηγών ενεργείας). 

31. Την παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση, έναντι τιµήµατος, για την εγκατάσταση κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας, κατόπιν δηµοπρασίας. 

32. Την συνεργασία µε συναρµόδιες υπηρεσίες εκµίσθωση και άδεια εκµετάλλευσης λατοµείων. 

33. Τη σύνταξη διακήρυξης δηµοπρασίας. 

34. Την παρακολούθηση τήρησης όρων παραχώρησης της χρήσης, ανάκληση απόφασης παραχώρησης.  

35. Την παραχώρηση κατεχοµένων δηµοσίων εκτάσεων διαχείρισης της Περιφέρειας και του ΥΠΠΑΤ 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

36. Την εξέταση αιτηµάτων περί µη προβολής δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία  

37. Την τήρηση του αρχείου (παραχωρητήρια, µεταβολές, αποφάσεις) και τη χορήγηση των αντίστοιχων 

στοιχείων σε υπηρεσίες, οργανισµούς και πολίτες. 

4. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την τήρηση του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας. 

2. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

3. Τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών και οικονοµικών θεµάτων της υπηρεσίας καθώς και την 

τήρηση του προϋπολογισµού. 

4. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της υπηρεσίας. 

5. Την υπογραφή ακριβών αντιγράφων και βεβαίωση  του γνησίου υπογραφής 

6. Την ανάρτηση αποφάσεων-εγγράφων στη ∆ιαύγεια 

7. Την έκδοση αποφάσεων αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

8. Την επόπτευση της καθαριότητας των γραφείων  
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9. Την παροχή πληροφοριών προς τους επικοινωνούντες µε την υπηρεσία πολίτες  

10. Την τήρηση χρονολογικού αρχείου. 

11. Τη µέριµνα για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών και άλλου εξοπλισµού που απαιτείται για την εύρυθµη 

λειτουργία της ∆ιεύθυνσης, καθώς και για την επισκευή και συντήρηση αυτού. 

 

Άρθρο 59 

∆ιεύθυνση Αλιείας 

1. Η ∆ιεύθυνση Αλιείας έχει αρµοδιότητα την συγκέντρωση, καταγραφή, επεξεργασία στοιχείων για το 

αλιευτικό δυναµικό σε επίπεδο Περιφέρειας, την κατάρτιση µελετών και εφαρµογής προγραµµάτων ανάπτυξης 

του ιχθυοπονικού πλούτου. 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Αλιείας κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή Τµήµατα: 

1. Τµήµα Αλιείας Περιφερειακών  Ενοτήτων Αθηνών 

2. Τµήµα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς 

3. Τµήµα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 

4. Τµήµα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής  

5. Τµήµα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής  

6. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµατα Αλιείας: Τα Τµήµατα Αλιείας είναι αρµόδια ιδίως για: 

1. Τη διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων 

2. Την προστασία και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

3. Την  εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν σχέση µε την αλιεία, τις 

υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων. 

4. Τη διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των υδατοκαλλιεργειών εκτατικής µορφής  

5. Την άσκηση αρµοδιοτήτων του Ν. 4282/2014 περί «Υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» 

6. Το συντονισµό όλου του τοµέα που σχετίζεται µε την παραγωγή, διακίνηση, επεξεργασία, 

µεταποίηση, συσκευασία και εµπορία αλιευτικών προϊόντων από την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες 

και την άσκηση εποπτείας και ελέγχου αυτού. 

7. Την αξιολόγηση, παρακολούθηση και επίβλεψη υλοποίησης αναπτυξιακών Εθνικών και Κοινοτικών 

προγραµµάτων σε πρωτογενή τοµέα, µεταποίηση και υπηρεσίες, όπως κάθε φορά προβλέπεται από 

τους κοινοτικούς κανονισµούς, οδηγίες ή από την Εθνική µας νοµοθεσία. 

8. Τον χαρακτηρισµό ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που 

αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκµεταλλεύσεις. 

9. Την απόφαση δοκιµαστικής τοποθέτησης ταλιανίων και η εν συνεχεία εκµίσθωση της έκτασης 

10. Την εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων γης για βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και για µονάδες στους τοµείς αλιείας. 

11. Την γνωµοδότηση για την παραχώρηση, µίσθωση και αναµίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την 

ίδρυση, επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής 

των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους 

12. ∆ιοικητικές Πράξεις σχετικές µε επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη  

13. Την τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκµεταλλεύσεων 
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14. Την ενηµέρωση, κατάρτιση, συνεργασία, παροχή πληροφοριών σε αλιείς, µεταποιητές, 

υδατοκαλλιεργητές, πολίτες, Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα κλπ και την προώθηση των αντίστοιχων 

παραγωγικών κλάδων κλπ)  

15. Την έγκριση για διενέργεια αγώνων αθλητικής αλιείας 

16. Την Επικύρωση των πιστοποιητικών επανεξαγωγής τόνου/ξιφία και των εγγράφων αλιευµάτων 

τόνου/ξιφία. 

17. Την έγκριση για την διενέργεια εµπλουτισµού λιµνών και ποταµών και τον καθορισµό της 

απαγορευτικής περιόδου αλιείας µε κάθε µέσο και εργαλείο στις λίµνες. 

18. Την σύσταση τριµελών συµβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών 

19. Την πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου για τη χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων 

από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους σε δικαιούχους  

20. -Τη χορήγηση γνωµοδοτήσεων της Υπηρεσίας προς άλλες Υπηρεσίες την συµµετοχή σε επιτροπές  

21. -Την άσκηση αρµοδιοτήτων στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Παρακολούθησης και Καταγραφής 

Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων 

22. Την Επιθεώρηση –Έλεγχο στον Τοµέα ∆ιακίνησης και Εµπορίας των προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

23. Επιπλέον ασκείται κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από το αντίστοιχο Κανονιστικό Πλαίσιο   

4. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

2. Τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών και οικονοµικών θεµάτων της υπηρεσίας  

3. Την τήρηση πρωτόκολλου της υπηρεσίας 

4. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας 

5. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  

6. Την υπογραφή ακριβών αντιγράφων και βεβαίωση  του γνησίου υπογραφής 

7. Ανάρτηση αποφάσεων-εγγράφων στο ∆ιαύγεια. 

8. Την έκδοση αποφάσεων αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

9. Τη µέριµνα για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών και άλλου εξοπλισµού που απαιτείται για την 

εύρυθµη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης, καθώς και για την επισκευή και συντήρηση αυτού 

10. Την επόπτευση της καθαριότητας των γραφείων της υπηρεσίας 

11. Την παροχή πληροφοριών προς τους επικοινωνούντες µε την υπηρεσία πολίτες  

 

Άρθρο 60 

∆ιεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής  

1. Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής έχει αρµοδιότητα την εφαρµογή προγραµµάτων και τη 

λήψη µέτρων σε θέµατα φυτικής και ζωικής παραγωγής τη ρύθµιση θεµάτων που προκύπτουν από τη 

χωροθέτηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων και την αλλαγή της χρήσης τους. 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή 

Τµήµατα: 

1. Τµήµα Προγραµµατισµού και Εφαρµογών 

2. Τµήµα  Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της 
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3. Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων 

4. Τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 

5. Τµήµα Υγείας ζώων 

6. Τµήµα Κτηνιατρικής Αντίληψης φαρµάκων 

7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Προγραµµατισµού και Εφαρµογών: Το Τµήµα Προγραµµατισµού και Εφαρµογών είναι αρµόδιο ιδίως 

για: 

1. Την συγκέντρωση - καταγραφή - επεξεργασία στοιχείων για γεωργικό - κτηνοτροφικό -δυναµικό σε 

επίπεδο περιφέρειας. 

2. Την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων, εκπόνηση και 

αξιολόγηση σχετικών µελετών και µέτρων πολιτικής, για την παρακολούθηση εκτέλεσης των ανωτέρω 

προγραµµάτων. 

3. Την έγκριση, τον έλεγχο και την παραλαβή έργων και εργασιών περιφερειακού επιπέδου. 

4. Την διαχείριση εισροών για την αντιµετώπιση ζηµιών - θεοµηνιών και λοιπών εκτάκτων καταστάσεων 

που αφορούν στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. 

5. Την εκτιµήσεις για την αναµενόµενη και συντελεσθείσα παραγωγή και καλλιεργηθείσα έκταση κατά 

κλάδο και κατηγορία σε επίπεδο Περιφέρειας. 

6. Το συντονισµό και εποπτεία της υλοποίησης των υποχρεώσεων του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας και κατάρτιση ενηµερωτικού δελτίου προς 

τη Γενική ∆ιεύθυνση. 

7. Το σχεδιασµό και την εισήγηση συστηµάτων και µεθόδων µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης ιδίως µε τον καθορισµό διαδικασιών και 

δεικτών.  

8. Τη συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης για τη σύνταξη των ετησίων εκθέσεων 

αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

9. Τη σύσταση, τήρηση και την ενηµέρωση µητρώου εξαγωγέων µεταποιητών και αγροτικών εφοδίων. 

10. Την διοργάνωση δράσεων ενηµέρωσης και κατάρτισης των γεωτεχνικών υπαλλήλων της Γενικής 

∆ιεύθυνσης καθώς και των ενδιαφερόµενων δικαιούχων µε στόχο την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας όσον αφορά την  απορρόφηση   κοινοτικών κονδυλίων από την Περιφέρεια 

Αττικής. 

11. Το συντονισµό και την εποπτεία για τη δηµιουργία διαδικτυακού τόπου, για ενηµερωτική, 

συµβουλευτική, διαδραστική επικοινωνία µε τους ενδιαφερόµενους αγρότες – µεταποιητές – σχετικά 

µε τις υπηρεσίες που παρέχουν οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

12. Τη δηµιουργία και επικαιροποίηση Ενιαίας Φόρµας Απολογιστικών Στοιχείων, για τις ∆ιευθύνσεις της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας, και Κτηνιατρικής και Αλιείας  

13. Την επικαιροποίηση των "Εντύπων - Αιτήσεων" των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας και συµβολή στη σύνταξη του 

«Οδηγού Πολίτη» 

14. Την απαραίτητη πληροφόρηση από την εφαρµογή των προγραµµάτων, των δράσεων αλλά και των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

συνεργαζόµενη µε αυτές υποβάλλοντας και σχετικές προτάσεις.  
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4. Τµήµα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της: Το Τµήµα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της είναι 

αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την εφαρµογή προγραµµάτων και λήψη µέτρων για τη βελτίωση της δενδροκοµίας, της αµπελουργίας, 

των φυτών µεγάλης καλλιέργειας, των κηπευτικών καθώς και των καλλωπιστικών και φαρµακευτικών 

φυτών. 

2. Την επόπτευση και συντονισµός όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων και την 

παρακολούθηση της εκτέλεσής τους. 

3. Το συντονισµό και παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Βιολογικής γεωργίας, Προστατευόµενης 

Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) φυτικής και ζωικής 

προέλευσης. 

4. Τη ρύθµιση θεµάτων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων, 

την αλλαγή της χρήσης τους, τις εγγειοδιαρθρωτικές επεµβάσεις στις ιδιωτικές γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις και τη µελέτη των σχετικών προβληµάτων, σε συνεργασία µε τις λοιπές υπηρεσίες της 

Περιφέρειας. 

5. Την αξιοποίηση των στοιχείων των µητρώων για τον πρωτογενή τοµέα τα οποία τηρούνται στο Υπ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

6. Την εισήγηση στη Γενική ∆ιεύθυνση της οργάνωσης ενηµερωτικών ηµερίδων, συνεδρίων κ.α. τόσο 

των υπαλλήλων όσο και των αγροτών και των φορέων τους κατόπιν συνεργασίας µε τους φορείς και 

τις ∆ιευθύνσεις  Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.  

7. Την εισήγηση της συµµετοχής και την επιµέλεια της οργάνωσης των εκθέσεων για την προβολή τόσο 

των δράσεων της Περιφέρειας όσο και των αγροτικών προϊόντων 

8. Τη συνεχή ενηµέρωση των ∆ΑΟΚ για την νοµοθεσία (ενωσιακή και εθνική) και τη µέριµνα για την 

επικαιροποίησή της σε συνεργασία µε το ΥΠΑΑΤ.  

 

5. Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων: Το Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την εφαρµογή των οδηγιών για τη µελέτη του βαθµού Εκµηχάνισης κατά κλάδο αγροτικής παραγωγής, του 

κόστους εργασίας των µηχανηµάτων, της εκλογής των κατάλληλων µηχανηµάτων, σύµφωνα µε το είδος και 

το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων, των ενεργειακών αναγκών των αγροτικών µηχανηµάτων, καθώς και τη 

χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

2. Την εφαρµογή των αποφάσεων χαρακτηρισµού των µηχανηµάτων ως αγροτικών και των κανονιστικών 

αποφάσεων για τον καθορισµό κριτηρίων αξιολόγησης των γεωργικών µηχανηµάτων από κατασκευαστική 

και λειτουργική πλευρά καθώς και την έκδοση ∆ελτίων Ταξινόµησης των γεωργικών µηχανηµάτων. 

3. Τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου γεωργικών µηχανηµάτων και αχρήστευσης πινακίδων  

4. Την απογραφή και έλεγχος των γεωργικών µηχανηµάτων. 

5. Τη χορήγηση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας των γεωργικών µηχανηµάτων. 

6. Τον έλεγχο κυκλοφορούντων παλαιών γεωργικών µηχανηµάτων. 

7. Τη θεώρηση κυκλοφορούντων παλαιών γεωργικών µηχανηµάτων. 

8. Την καταγραφή των ψεκαστικών για επαγγελµατική χρήση που υπάρχουν στην Αττική και τήρηση 

Μητρώου εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων, στο οποίο καταγράφεται ο επαγγελµατικός 

εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων, κατά κατηγορία, γεωγραφική περιοχή και χρήση, σε 

εφαρµογή του Ν.4036/2012 
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9. Τον έλεγχο γεωργικών µηχανηµάτων κυκλοφορούντων για πρώτη φορά στη Χώρα. 

10. Τη διενέργεια ελέγχου και έγκριση απογραφής οχηµάτων για ειδικές γεωργικές χρήσεις 

11. Τον έλεγχο Καταλληλότητας Συνεργείων επισκευής γεωργικών µηχανηµάτων. 

12. Τη χορήγηση βεβαιώσεων αχρήστευσης - διαγραφής κατοχής γεωργικών µηχανηµάτων. 

13. Τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής υποψηφίων οδηγών και χειριστών  γεωργικών µηχανηµάτων 

14. Τη διεξαγωγή εξετάσεων για χορήγηση αδειών οδήγησης και πτυχίων χειριστών γεωργικών µηχανηµάτων. 

15. Τη συγκρότηση Τοπικής Επιτροπής Αγροτικού εξηλεκτρισµού (ΤΕΑΕ) 

16. Την επιτόπια εξέταση αιτηµάτων για ηλεκτροδότηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων (θερµοκήπια, 

πτηνοτροφεία, κτηνοτροφικές µονάδες, γεωτρήσεις, πηγάδια κ.α.) καθώς και αιτήµατα για επαύξηση ή 

µείωση ισχύος και αλλαγή ονόµατος τιµολογίων της ∆ΕΗ σε ήδη λειτουργούσες γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

17. Τη σύνταξη µελετών για τα προαναφερόµενα έργα αγροτικού εξηλεκτρισµού και η προώθηση τους στην 

αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ. 

18. Τη σύνταξη προγραµµάτων έργων αγροτικού εξηλεκτρισµού  

19. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης από την ∆ΕΗ, των έργων προγραµµάτων αγροτικού εξηλεκτρισµού. 

20. Την επιτόπια εξέταση ήδη ηλεκτροδοτηµένων γεωργικών εγκαταστάσεων για διερεύνηση της ύπαρξης των 

προϋποθέσεων διατήρησης του µειωµένου αγροτικού τιµολογίου, και σύνταξη Επικαιροποιηµένου 

Γεωργοτεχνικού ∆ελτίου, στο πλαίσιο της Επικαιροποίησης του Αρχείου της ∆ΕΗ 

21. Την παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων των αρδευτικών δικτύων νερού σε αγροτικές περιοχές της 

Αττικής που αφορούν τις ανάγκες για εγγειοδιαρθρωτικές παρεµβάσεις. 

22. Το σχεδιασµό και εκτέλεση προγραµµάτων δειγµατοληψιών και επιτόπιων µετρήσεων PH και ηλεκτρικής 

αγωγιµότητας, σε υδροληψίες αγροτικών περιοχών της Περιφέρειας Αττικής. Συγκέντρωση των στοιχείων 

ανά περιοχή για αξιοποίηση των αποτελεσµάτων.  

23. Τη διερεύνηση αναγκαιότητας εγγειοβελτιωτικών έργων σε περιοχές της Αττικής, καθώς και τον 

καθορισµό, προγραµµατισµό και σχεδιασµό αυτών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς. 

24. Τη Κατάρτιση και εκτέλεση προγραµµάτων ελέγχου ποιότητας  επιφανειακών και υπογείων αρδευτικών 

υδάτων  σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, του Προγράµµατος Ελέγχου Ποιότητας  

Αρδευτικών Υδάτων ( Κοινοτική Οδηγία 2000/60 ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης στο τοµέα της 

πολιτικής των νερών, Κοινοτική Οδηγία 91/676/ΕΚ για την προστασία των υπόγειων και επιφανειακών 

νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης). 

25. Την ενηµέρωση των αγροτών - χρηστών στην ορθολογική εφαρµογή του αρδευτικού νερού στο έδαφος και 

στη σωστή χρήση των δικτύων του, προτάσεις και ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων για τη λήψη των 

ενδεδειγµένων µέτρων για τη µείωση της κατανάλωσης του νερού στην γεωργία, αντιµετώπιση της 

ποιοτικής υποβάθµισης των αρδευτικού νερού, κ.α. 

26. Την παρακολούθηση και καταγραφή δεδοµένων από φράγµατα εµπλουτισµού των υπόγειων υδροφορέων 

που έχουν κατασκευαστεί από την ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων στο Νοµό Αττικής. 

6. Τµήµα Υγείας Ζώων: Το Τµήµα Υγείας Ζώων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τον προσδιορισµό των παραγόντων που συµβάλλουν στην εµφάνιση και διασπορά των επιδηµικών 

νοσηµάτων των ζώων στην Περιφέρεια. 

2. Την µελέτη και έρευνα κάθε θέµατος που αφορά τις παρασιτώσεις, κάθε αιτιολογίας, σε όλα τα είδη των 

ζώων, καθώς και τη µελέτη της υφιστάµενης στην Περιφέρεια επιζωοτιολογικής κατάστασης. 

3. Τον συντονισµό για την εφαρµογή των προβλεπόµενων ενεργειών για την πρόληψη, διάγνωση και 

καταπολέµηση των λοιµωδών νοσηµάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων.  
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4. Τον συντονισµό για την εφαρµογή των προβλεπόµενων ενεργειών για την πρόληψη, διάγνωση και 

καταπολέµηση των παρασιτικών νοσηµάτων των ζώων 

5. Την παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής ειδικών προγραµµάτων για την πρόληψη, επιτήρηση και 

καταπολέµηση των λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων των ζώων και η µέριµνα για την εξασφάλιση 

των αναγκαίων µέσων εφαρµογής. 

6. Τη συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και συντονισµός των δράσεων των Περιφερειακών υπηρεσιών 

για την εφαρµογή των προγραµµάτων καταπολέµησης ζωοανθρωπονόσων. 

7. Τη µέριµνα συγκέντρωσης και επεξεργασίας των πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις 

ζωοανθρωπονόσους γενικά. 

8. Την αδειοδότηση µονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, σύµφωνα µε το Π.∆. 211/2006. 

9. Την  Καταχώρηση εγκαταστάσεων Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ). 

10. Την γνωµοδότηση για την αδειοδότηση εκµεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας σύµφωνα µε Π.∆. 28/2009 και 

τον Ν.4282/2014. 

11. Την αδειοδότηση νεκροταφείων µικρών ζώων και έλεγχος τήρησης των νόµιµων προϋποθέσεων 

λειτουργίας τους. 

12. Το συντονισµό της διενέργειας αναγκαστικών προληπτικών εµβολιασµών κατά των λοιµωδών νοσηµάτων 

διαφόρων ζώων. 

13. Τη λήψη µέτρων σε περίπτωση υποψίας ή επιβεβαιωµένης εµφάνισης γρίπης των ορνίθων. 

14. Τη λήψη µέτρων καταπολέµησης και ελέγχου ορισµένων ασθενειών των ψαριών και των διθύρων 

µαλακίων. 

15. Την επιβολή εκτάκτων υγειονοµικών µέτρων για τη λοιµώδη αναιµία του σολωµού. 

16. Την τήρηση και έλεγχο του µητρώου εγκαταστάσεων κατά το Π.∆. 184/1996. 

17. Την τήρηση και έλεγχο του µητρώου εµπόρων ζώντων ζώων που έχουν καταχωρηθεί σύµφωνα µε το 

ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο από τις οικείες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. 

18. Την εφαρµογή του Κανονισµού 1069/2009 και του Κανονισµού 142/2011. 

 

7. Τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας: Το Τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη µέριµνα για την εφαρµογή, όλων των νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων, που σκοπό έχουν την 

καθιέρωση υγειονοµικών προδιαγραφών των κρεάτων των µηρυκαστικών, χοίρων, πτηνών, µονόπλων, 

θηραµάτων και λοιπών ζώων, που το κρέας τους προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, των 

επεξεργασµένων κρεάτων και των προϊόντων κρέατος, του νωπού γάλακτος και των γαλακτοκοµικών 

προϊόντων, των νωπών και κατεψυγµένων αλιευµάτων, των επεξεργασµένων αλιευµάτων και των 

προϊόντων αυτών για την προστασία της δηµόσιας υγείας και κτηνοτροφίας, σε συνεργασία, µε αρµόδιες 

Υπηρεσίες. 

2. Την έκδοση απόφασης συγκρότησης οµάδας εργασίας η οποία έχει έργο την εκπόνηση, ανασκόπηση και 

επικαιροποίηση της υγειονοµικής µελέτης, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο για τον µικροβιολογικό έλεγχο των 

περιοχών παραγωγής δίθυρων µαλακίων και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την κατηγοριοποίηση και 

παρακολούθηση των περιοχών παραγωγής και µετεγκατάστασης Ζώντων ∆ίθυρων Μαλακίων (Ζ∆Μ) του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) 
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3. Την έκδοση απόφασης ορισµού ζώνης αλιείας και παραγωγής Ζώντων ∆ίθυρων Μαλακίων (Ζ∆Μ) (Π.∆. 

79/07) µετά την εισήγηση της οµάδας εργασίας  και τον καθορισµό των σηµείων και του σχεδίου 

δειγµατοληψίας  από τις Π.Ε.  

4. Την έκδοση απόφασης κατηγοριοποίησης ζωνών αλιείας και παραγωγής Ζώντων ∆ίθυρων Μαλακίων 

(Ζ∆Μ) (Π.∆. 79/07) µετά την εισήγηση της οµάδας εργασίας και µελέτη των εργαστηριακών 

αποτελεσµάτων των δειγµατοληψιών που έχουν γίνει από τις Π.Ε..  

5. Την τήρηση αρχείου στοιχείων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων για επιβολή 

ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας. 

6. Την τήρηση αρχείου των επίσηµων επιθεωρήσεων των εγκεκριµένων / καταχωρηµένων εγκαταστάσεων οι 

οποίες διενεργούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

7. Τους ελέγχους για την εφαρµογή εθνικών και κοινοτικών νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων και των 

υγειονοµικών κανόνων σε θέµατα υποδοµής, εξοπλισµού και λειτουργικών διαδικασιών στα στάδια 

παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συντήρηση, διακίνησης, διάθεσης, εισαγωγής, εξαγωγής και 

εµπορίας τροφίµων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες, 

µε σκοπό την προστασία του καταναλωτή 

8. Τη µέριµνα για την καταγραφή σε µητρώα των υφιστάµενων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και δραστηρι-

οτήτων. Η κατάρτιση Μητρώου Εµπόρων Επιχειρήσεων Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης Χονδρικής 

Πώλησης. 

9. Τη συµβολή στην υλοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραµµάτων όπως του Πολυετούς Εθνικού 

Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ελέγχου (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.). 

10. Όσες αρµοδιότητες µεταβιβάζονται στην Περιφέρεια από τις Κεντρικές Υπηρεσίες και αναγράφονται σε 

Νόµους, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς, Οδηγίες Συµβουλίου, Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς κ.λπ. 

8. Τµήµα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων: Το Τµήµα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων είναι αρµόδιο 

ιδίως για: 

1. Την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και ενδιαιτηµάτων βάσει 

καθορισµένων όρων και προϋποθέσεων. Ο έλεγχός τους και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων. 

2. Την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστηµάτων χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµάκων, των 

βιολογικών προϊόντων και προσθετικών φαρµακευτικών προµιγµάτων των ζωοτροφών. 

3. Την έκδοση άδειας λειτουργίας αποθηκών χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµάκων, των βιολογικών 

προϊόντων και προσθετικών φαρµακευτικών προµιγµάτων των ζωοτροφών. Τον έλεγχό τους και την 

επιβολή των σχετικών κυρώσεων. 

4. Την τήρηση µητρώου και τον έλεγχο όλων των Φαρµακαποθηκών που λειτουργούν και γνωστοποιούν στην 

υπηρεσία  την χονδρική  πώληση κτηνιατρικών φαρµάκων και την επιβολή των προβλεπόµενων 

κυρώσεων. 

5. Την άσκηση ελέγχου τήρησης των νοµίµων προϋποθέσεων και προδιαγραφών αναφορικά µε την 

κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρµάκων, των βιολογικών προϊόντων και προσθετικών φαρµακευτικών 

προµιγµάτων των ζωοτροφών. 

6. Την µέριµνα και εφαρµογή των αρχών προστασίας της υγείας, συνθηκών υγιεινής διαβίωσης και 

διατροφής των ζώων των εθνικών δρυµών, ζωολογικών κήπων και εκτροφείων θηραµάτων. 

7. Την έκδοση άδειας και τον έλεγχο λειτουργίας εγκαταστάσεων φιλοξενίας ζώων, φιλοζωικών σωµατείων 

και άλλων φορέων. 
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8. Τη µέριµνα για την εφαρµογή των αρχών προστασίας των ζώων από πλευράς πειραµατισµών. 

9. Τη συµµετοχή σε Επιτροπές Αξιολόγησης Πρωτοκόλλου (Π∆ 56/2013 άρθρο 37 παρ. 3) 

10. Τη συγκέντρωση εκθέσεων αξιολόγησης των ενεργειών για την εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου στον 

τοµέα της προστασίας των ζώων κατά τη µεταφορά και τη σφαγή στις Περιφερειακές Ενότητες 

11. Την άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, σύσταση των γνωµοδοτικών επιτροπών του 

Π.∆. 98/2004 (Α’ 69), διενέργεια επιθεωρήσεων και έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4 του 

Π.∆. 98/2004 

12. Την αδειοδότηση, τήρηση µητρώου των εγκαταστάσεων εκτροφής, εγκαταστάσεων προµηθειών και 

εγκαταστάσεων πειραµατισµού, καθώς και πειραµατισµών σε ζώα. Την αδειοδότηση και τήρηση µητρώου 

της διενέργειας ερευνητικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε το Π∆ 56/2013. 

9. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

2. Τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών και οικονοµικών θεµάτων της υπηρεσίας  

3. Την τήρηση του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας 

4. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της υπηρεσίας. 

5. Την υπογραφή ακριβών αντιγράφων και βεβαίωση  του γνησίου υπογραφής 

6. Ανάρτηση αποφάσεων-εγγράφων στο ∆ιαύγεια. 

7. Την έκδοση αποφάσεων αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

8. Την είσπραξη τελών και η δέσµευση παραβόλων (e-παράβολο). 

9. Τη µέριµνα για την επίδοση των προστίµων και την παρακολούθηση της είσπραξη τους 

10. Τη µέριµνα για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών και άλλου εξοπλισµού που απαιτείται για την 

εύρυθµη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης, καθώς και για την επισκευή και συντήρηση αυτού 

11. Την επόπτευση της καθαριότητας των γραφείων  

12. Την παροχή πληροφοριών προς τους επικοινωνούντες µε την υπηρεσία πολίτες 

 

Άρθρο 61 

∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού,  
Βορείου, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθήνων, Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής, Πειραιώς, 

Νήσων.  

1. Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων 

ανάγονται ιδίως στη µέριµνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τοµέων της φυτικής και της 

ζωικής παραγωγής στην περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την 

ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη 

µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 

2. Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής κατανέµονται στα υπαγόµενα σε 

αυτές Τµήµατα: 

1. Τµήµα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 

2. Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 

3. Τµήµα Υγείας Ζώων 

4. Τµήµα Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρµακοεπαγρύπνησης και Ελέγχων 
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5. Τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 

6. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

7. Αγροτικό Κτηνιατρείο  Μεγάρων  

8. Αγροτικό Κτηνιατρείο  Αχαρναί 

9. Αγροτικό Κτηνιατρείο  Λαυρεωτικής  

10. Αγροτικό Κτηνιατρείο  Μεσογαίας  

11. Αγροτικό Κτηνιατρείο  Βορείου Αττικής  

12. Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης  Πόρου – Τροιζηνίας – Σπετσών  

3. Τµήµα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής: Το Τµήµα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την υποβολή προτάσεων και µελετών για τη προώθηση και εφαρµογή διαρθρωτικών προγραµµάτων 

αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. 

2. Τα προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης που εκχωρούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ). 

3. Τη διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης και ιδιαίτερα της γεωργικής γης 

υψηλής παραγωγικότητας (Γνωµοδότηση χωροθέτησης δραστηριοτήτων σε γεωργική γη). 

4. Το χαρακτηρισµό γεωργικής γης και την έκδοση βεβαιώσεων. 

5. Τον έλεγχο χωροταξικής ορθότητας κατανοµής δικαιωµάτων χρήσης της βοσκής. 

6. Την υποβοήθηση του αγροτικού δυναµικού για την παραγωγή ασφαλών, υγιεινών και ποιοτικά 

ανώτερων προϊόντων φυτικής παραγωγής. 

7. Την προώθηση για την δηµιουργία Οµάδων παραγωγών και Έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων των ήδη 

αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών. 

8. Την προώθηση για συγκρότηση οµάδων παραγωγών και στήριξη αυτών για την αντιµετώπιση 

οικονοµικών και διαρθρωτικών θεµάτων σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. 

9. Τη σύσταση πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων επιτροπών για την αναγνώριση των οµάδων 

παραγωγών (άρθρο 60 παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄ του Ν. 2637/1998). 

10. Την τήρηση − επικαιροποίηση της βάσης δεδοµένων του αµπελουργικού και ελαιοκοµικού µητρώου 

σε συνδυασµό και µε προγράµµατα που αφορούν τις καλλιέργειες. 

11. Την έκδοση και θεώρηση µελισσοκοµικών βιβλιαρίων  και η τήρηση µητρώου µελισσοκόµων.  

12. Την υλοποίηση προγραµµάτων ανάπτυξης και οικονοµικής στήριξης της Μελισσοκοµίας 

13. Τις γνωµοδοτήσεις επί του περιεχοµένου µελετών σχεδιασµού και εφαρµογής συστήµατος άρδευσης, 

µε επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων 

14. Τη χορήγηση βεβαίωσης αποπεράτωσης κατασκευής θερµοκηπίου σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη 

µελέτη – τύπο. 

15. Τη λογιστική παρακολούθηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων (RICA). 

16. Τη χορήγηση βεβαιώσεων για την απαλλαγή φόρου µεταβίβασης γεωργικών εκτάσεων σε εφαρµογή 

του Ν. 634/77 και Ν. 814/78. 

17. Τη χορήγηση βεβαιώσεων περί της ιδιότητας του Αγρότη στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 2520/97. 

18. Τη χορήγηση έγκρισης αναγραφής προέλευσης ελαιολάδου στις επιχειρήσεις τυποποίησης και 

συσκευασίας ελαιολάδου, καθώς και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων χορήγησης της εν 

λόγω έγκρισης. 
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19. Την εφαρµογή και η παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή προϊόντων 

ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά κ.λπ. (ΟΠΕΓΕΠ) 

20. Την εφαρµογή όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων και η παρακολούθηση της εκτέλεσής 

τους. 

21. Τη χορήγηση αδειών αναφύτευσης αµπελώνων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

22. Τον καθορισµό ζωνών προστασίας και την καταστροφή εντός αυτών των παράνοµων καλλιεργειών. 

23. Τη µέριµνα για την παροχή του απαραίτητου άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού αµπέλου 

εγκατάστασης και εµβολιοληψίας. 

24. Την υποβολή προτάσεων και µελετών για την εφαρµογή προγραµµάτων αναδιάρθρωσης 

καλλιεργειών (προγράµµατα στήριξης αµπέλου σύµφωνα µε την αµπελοοινική νοµοθεσία) και η 

παρακολούθηση της εκτέλεσής τους σε περιφερειακό επίπεδο.  

25. Τη χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση άδειας απόσταξης 

26. Τη µελέτη για την δυνατότητα ανάπτυξης της βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας, χοιροτροφίας, 

πτηνοτροφίας, σαλιγκαροτροφίας, µελισσοκοµίας και λοιπών αγροτικών ζώων. 

27. Την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη µελέτη και την αξιοποίηση των στοιχείων της 

παραγωγικής διαδικασίας και για τη µέριµνα και την εφαρµογή των προγραµµάτων βελτίωσης της 

ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

28. Τη µελέτη, λήψη και εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων στην εφαρµογή των προγραµµάτων βελτίωσης 

της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. 

29. Την υποβοήθηση του αγροτικού δυναµικού για την παραγωγή ασφαλών, υγιεινών και ποιοτικά 

ανώτερα Προϊόντα ζωικής παραγωγής. 

30. Την εφαρµογή προγραµµάτων διατήρησης σπάνιων κα αυτοχθόνων φυλών. 

31. Την εισήγηση για την κατά παρέκκλιση των όρων δόµησης κατασκευής γεωργοκτηνοτροφικών 

κτισµάτων. 

32. Τον έλεγχο κυκλοφορίας Ζωοτροφών, εγγραφές και εγκρίσεις παραγωγών, εµπόρων και διακινητών 

ζωοτροφών και ο καταλογισµός των σχετικών τελών. 

33. Τη γνωµοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και η έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων για τη χωροθέτηση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων που 

αφορούν την οινοποιία−οξοποιία, καθώς και την παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και 

τυποποίηση χυµού σπόρων. 

34. Την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο−κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. 

35. Τον έλεγχο λειτουργικότητας και την έγκριση σκοπιµότητας κατασκευής γεωργοκτηνοτροφικών 

κτισµάτων 

36. Τον έλεγχο στα αναγραφόµενα στοιχεία σχετικά µε την καταγωγή − προέλευση του κρέατος στις 

ετικέτες ζυγιστικών µηχανών κατά την λιανική πώληση κρέατος και οι σχετικοί έλεγχοι των 

επιχειρήσεων πώλησης κρέατος.  

37. Τη σύσταση Α΄ βάθµιας & Β΄ βάθµιας επιτροπής εξέτασης παρατυπιών, παραβάσεων & επιβολής 

προστίµων σε σχέση µε την προέλευση-καταγωγή του κρέατος και τήρηση µηνιαίων ισοζυγίων αυτού 

. 

38. Την δωρεάν διανοµή τροφίµων και προϊόντων παρέµβασης σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες.  
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39. Τη διενέργεια ελέγχων παραλαβής φυτικών και ζωϊκών προϊόντων στο «Πρόγραµµα Επισιτιστικής και 

βασικής υλικής συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) », 

40. Την αξιολόγηση τεχνικοοικονοµικών µελετών, η παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων 

των προγραµµάτων των προγραµµάτων δραστηριοτήτων των ΟΕΦ στους τοµείς του ελαιόλαδου και 

της Ελιάς 

41. Την αξιολόγηση τεχνικοοικονοµικών µελετών και η χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων για την 

αναδιάρθρωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στα πλαίσια της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας. 

42. Κάθε άλλο θέµα που αφορά στην ανάπτυξη της γεωργικής και ζωικής παραγωγής που δεν ανατίθεται 

ειδικότερα ως αρµοδιότητα στην συγκεκριµένη Περιφερειακή ενότητα. 

4. Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου: Το Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου είναι 

αρµόδιο ιδίως για: 

1. Το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο εισαγόµενων – εξαγόµενων γεωργικών προϊόντων και τροφίµων. 

2. Το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτωρίων. 

3. Την τήρηση φυτοϋγειονοµικού µητρώου και χορήγηση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου. 

4. Την επισήµανση και παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και 

εφαρµογή µέτρων για την αντιµετώπισή τους. 

5. Την εφαρµογή του προγράµµατος επισκοπήσεων για εχθρούς και ασθένειες καραντίνας 

6. Τη συµµετοχή στην εφαρµογή προγραµµάτων κουνουποκτονίας 

7. Τήρηση Μητρώου  & επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις ξύλινων µέσων συσκευασίας 

8. Τη διενέργεια ελέγχων (διοικητικοί – επιτόπιοι ) στα πλαίσια αναγγελίας έναρξης ή ανανέωσης 

εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

9. Τον έλεγχο στη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

10. Τη διενέργεια ελέγχων παραγωγού-χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων .  

11. Τη διενέργεια ελέγχων επιχειρήσεων επαγγελµατικής χρήσης βιοκτόνων σκευασµάτων για την 

καταπολέµηση εντόµων & τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους 

12. Τη διενέργεια δειγµατοληψιών σε τρόφιµα φυτικής προέλευσης στο πλαίσιο ελέγχων για υπολείµµατα 

φυτοφαρµάκων 

13. Την εφαρµογή προγράµµατος δακοκτονίας, αρουραιοκτονίας και ακριδοκτονίας. 

14. Τον ποιοτικό έλεγχο εισαγόµενων – εξαγόµενων αγροτικών προϊόντων και τροφίµων. 

15. Τη διεξαγωγή ελέγχων σε συνεργασία µε τα ΠΚΠΦ−ΠΕ του ΥΠΑΑΤ επί των παραγοµένων και 

διακινουµένων αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. 

16. Τη διεξαγωγή ελέγχων επί των εκµεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών που εµπλέκονται 

σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, και εµπορίας φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων 

αντικειµένων.  

17. Την τήρηση του Μητρώου Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών.  

18. Τον έλεγχο και καταχώρηση των µονάδων τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας 

19. Τη συγκρότηση- σύγκλιση επιτροπών διοικητικών κυρώσεων  

20. Τη διενέργεια ελέγχων κατά την εισαγωγή οίνων  

21. Τη διενέργεια ελέγχων κατά τη διακίνηση και εµπορία σταφυλιών γλευκών, οίνων και οινικών 

προϊόντων 
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22. Τη διενέργεια ελέγχων σε οξοποιεία 

23. Τον έλεγχο εφαρµογής της οινικής νοµοθεσίας σε οινοβιοµηχανίες ως προς την παραγωγή, διακίνηση 

και εµπορία οινικών προϊόντων. 

24. Τη διενέργεια ελέγχων για εγκεκριµένα οινοποιεία για ΠΟΠ,ΠΓΕ 

25. Τη χορήγηση Κωδικών για ΠΓΕ & Ταινιών για ΠΟΠ 

26. Την αδειοδότηση οινολογικών εργαστηρίων (ανανεώσεις & νέες άδειες) 

27. Την υποβολή προτάσεων, την εφαρµογή και την παρακολούθηση της εκτέλεσης σε περιφερειακό 

επίπεδο προγραµµάτων στήριξης οινικών προϊόντων, σύµφωνα µε την αµπελοοινική νοµοθεσία. 

 

5. Τµήµα Υγείας Ζώων (Τ.Υ.Ζ.): Το Τµήµα Υγείας Ζώων (Τ.Υ.Ζ.) είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την αυτεπάγγελτη επιθεώρηση της υγιεινής κατάστασης του ζωικού κεφαλαίου της Περιφερειακής 

ενότητας 

2. Την επιβολή ή άρση υγειονοµικών µέτρων λόγω εµφανίσεως ενζωοτιών. 

3. Την εφαρµογή των προγραµµάτων εχινοκοκκίασης, φυµατίωσης, βρουκέλλωσης, ενζωοτικής 

λεύκωσης των βοοειδών και µελιταίου πυρετού των αιγοπροβάτων. 

4. Την έκδοση αποφάσεων για τη σφαγή των προσβεβληµένων από φυµατίωση, βρουκέλλωση και 

ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών. 

5. Τη λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, καταπολέµηση και 

καταστολή των λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων των ζώων. 

6. Την πραγµατοποίηση προγραµµάτων πρόληψης, ελέγχου και εκρίζωσης νοσηµάτων παραγωγικών 

ζώων. 

7. Τη διενέργεια αναγκαστικών προληπτικών εµβολιασµών κατά λοιµωδών νοσηµάτων διαφόρων ζώων. 

8. Την τήρηση µητρώου ΟΣ∆Ε αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων, καταγραφή εκµεταλλεύσεων σ’ 

αυτό και έλεγχος εφαρµογής του συγκεκριµένου προγράµµατος 

9. Τον έλεγχο µονάδων εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων σύµφωνα µε το Π.∆. 216/2003.  

10. Τη χορήγηση έγκρισης µονάδας εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων σύµφωνα µε το Π.∆. 216/2003 

κοινοποίηση διακριτικού αριθµού εκµετάλλευσης ωοπαραγωγών ορνίθων. 

11. Τον έλεγχο εκµεταλλεύσεων ορνιθίων κρεατοπαραγωγής σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 

261069/23−03−2009 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ  

12. Τη χορήγηση κωδικού αριθµού εκµεταλλεύσεων ορνιθίων κρεατοπαραγωγής σύµφωνα µε την υπ’ 

αρ.261069/23−03−2009 απόφαση του ΥΠΑΑΤ  

13. Τη χορήγηση πιστοποιητικών για τη διακίνηση ζώντων ζώων από εκτροφές της Περιφερειακής 

ενότητας προς όλα τα µέρη της Ελλάδας και το εξωτερικό. 

14. Την έγκριση εισαγωγής ζώντων ζώων από το εξωτερικό και η απαγόρευση εισαγωγής µικρών 

µηρυκαστικών χωρίς κτηνιατρικό πιστοποιητικό. 

15. Την άδεια εισαγωγής από τρίτες χώρες ζώντων υδροβίων οργανισµών που προορίζονται για 

υδατοκαλλιέργειες, εµπλουτισµό υδάτων, ενυδρεία εκπαιδευτικού ή ψυχαγωγικού σκοπού κ.λπ., που 

βρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Περιφερειακής ενότητας. 

16. Τη χορήγηση πιστοποιητικών για τις µετακινήσεις ζώων συντροφιάς, µη εµπορικού χαρακτήρα. 

17. Τη χορήγηση πιστοποιητικών για τις µετακινήσεις πειραµατόζωων 

18. Την παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού εµπορίου των ζώων µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος 

TRACES σε επίπεδο Περιφερειακής ενότητας. 
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19. Την καταχώρηση εγκαταστάσεων Π.∆. 184/1996. 

20. Την καταχώρηση εµπόρων ζώντων ζώων σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο 

21. Την εφαρµογή των Κανονισµών 1069/2009 και 142/2011. 

 

6. Τµήµα Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρµακοεπαγρύπνησης και Ελέγχων: Το Τµήµα Κτηνιατρικής Αντίληψης, 

Φαρµακοεπαγρύπνησης και Ελέγχων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ιατρείων µικρών ζώων βάσει καθορισµένων όρων και 

προϋποθέσεων, εντός περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής ενότητας. Ο έλεγχός τους και η επιβολή 

των σχετικών κυρώσεων. 

2. Την παροχή άδειας λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµάκων, των 

βιολογικών προϊόντων και προσθετικών φαρµακευτικών προµιγµάτων των ζωοτροφών εντός περιοχής 

ευθύνης της Περιφερειακής ενότητας. Ο έλεγχός τους και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων. 

3. Τη µέριµνα και εφαρµογή προγραµµάτων τεχνητής σπερµατέγχυσης και συγχρονισµού οίστρου των 

αγροτικών ζώων, εντός περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής ενότητας. 

4. Τη µέριµνα και εφαρµογή προγραµµάτων διάγνωσης των αιτίων αγονιµότητας των θηλυκών 

παραγωγικών ζώων και η καταπολέµησή τους καθώς και των κληρονοµικών νοσηµάτων των ζώων 

(νοσήµατα αναπαραγωγής) εντός περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής ενότητας. 

5. Τη µέριµνα, εφαρµογή και µελέτη των προβληµάτων και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης (σταυλισµού) 

και υγιεινής διατροφής των ζώων και εν γένει µεταχείρισή τους καθώς και η λήψη µέτρων 

αντιµετώπισής τους εντός περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής ενότητας. 

6. Την τήρηση µητρώου και τον έλεγχο όλων των Φαρµακείων που λειτουργούν και γνωστοποιούν στην 

Υπηρεσία µας τη χονδρική ή λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρµάκων.  

7. Τον έλεγχο σε πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των αρχών προστασίας της ευζωίας των ζώων καθώς 

και της τήρησης των µητρώων φαρµακευτικής αγωγής 

8. Τον έλεγχο των συνεργείων περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κατά την εφαρµογή 

προγραµµάτων διαχείρισης τους και µόνο στις περιπτώσεις όπου στους αντίστοιχους ∆ήµους δεν 

υπάρχουν αρµόδιες υπηρεσίες στελεχωµένες µε κτηνίατρο.  

9. Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που για εµπορικούς 

σκοπούς εκτρέφουν, αναπαράγουν ή πωλούν ζώα συντροφιάς, καθώς και ο έλεγχος των αρχών 

προστασίας της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης και µεταχείρισης τους.  

10. Την παροχή άδειας λειτουργίας καταστηµάτων πώλησης σκύλων και γατών, εντός περιοχής ευθύνης 

της Περιφερειακής ενότητας. 

11. Τη µέριµνα και εφαρµογή των αρχών προστασίας των ζώων από πλευράς µεταφοράς. 

12. Την έκδοση αδειών µεταφορέων σπονδυλωτών ζώων και εγγραφή στο µητρώο µεταφορέων. 

13. Τη συµµετοχή και εφαρµογή προγραµµάτων αντιµετώπισης των προβληµάτων που προκαλούν τα 

µεταβολικά, στερητικά, στρεσσικά νοσήµατα και παθήσεις των παραγωγικών ζώων. 

14. Τη συµµετοχή και εφαρµογή προγραµµάτων αντιµετώπισης των προβληµάτων που προκαλούν οι 

παθήσεις των µαστών των γαλακτοφόρων παραγωγικών ζώων καθώς των προκαλούµενων από την 

λειτουργία των αρµεκτικών µηχανών, εντός περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής ενότητας. 

15. Τη µέριµνα και εφαρµογή προγραµµάτων διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας των κλινικών και 

υποκλινικών µαστίτιδων και άλλων παθολογικών καταστάσεων του µαστού των γαλακτοφόρων 

παραγωγικών ζώων, εντός περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας. 
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16. Τη µέριµνα και συµµετοχή σε προγράµµατα λήψης µέτρων αξιοποίησης του γάλακτος που περιέχει 

επιτρεπτά αντιβιοτικά και χηµειοθεραπευτικά σε επίπεδα που το καθιστούν ακατάλληλο για 

ανθρώπινη κατανάλωση.  

17. Τον έλεγχο αίτησης χρηµατοδότησης (τριµελής επιτροπή) ∆ήµων για τη λειτουργία καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους και έγκριση των 

σχετικών πιστώσεων  

18. Την έκδοση αποφάσεων άδειας διοργάνωσης έκθεσης ζώων συντροφιάς  

19. Την έκδοση αποφάσεων επιβολής βεβαιωθέντων προστίµων για παραβάσεις του Ν.4039/2012 

20. Τη διενέργεια δειγµατοληψιών και την αποστολή των δειγµάτων στα αρµόδια εργαστήρια στα πλαίσια 

εφαρµογής του Εθνικού Προγράµµατος Ελέγχου Καταλοίπων.  

 

7. Τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας: Το Τµήµα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τον έλεγχο για την εφαρµογή των κτηνιατρικών − υγειονοµικών διατάξεων που αφορούν στο 

ενδοκοινοτικό εµπόριο κρεάτων, προϊόντων κρέατος καθώς και τις εισαγωγές – εξαγωγές κρεάτων και 

προϊόντων κρέατος, από ή προς τρίτες χώρες σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες. 

2. Τη χορήγηση υγειονοµικών κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τρόφιµα ζωικής προέλευσης στις 

περιπτώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

3. Τη χορήγηση υγειονοµικών κτηνιατρικών πιστοποιητικών εξαγωγής ζωικών υποπροϊόντων ή 

παράγωγων προϊόντων 

4. Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας και η καταχώρηση παρακείµενου χώρου καταστηµάτων λιανικής 

πώλησης κρεάτων. 

5. Τον έλεγχο των υγειονοµικών προδιαγραφών των µέσων µεταφοράς νωπού και παστεριωµένου 

γάλακτος, νωπών κρεάτων και πουλερικών (υπό ψύξη ή κατάψυξη), νωπών και κατεψυγµένων 

αλιευµάτων. Τη χορήγηση βεβαιώσεων ή/και αδειών καταλληλότητας στα εν λόγω µέσα µεταφοράς 

και η καταχώρησή τους σε µητρώο. 

6. Την ανάκληση των ανωτέρω αδειών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

7. Τον έλεγχο των υγειονοµικών προδιαγραφών των µέσων µεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και 

παράγωγων προϊόντων. Τη χορήγηση ειδικών κωδικών αριθµών στα εν λόγω µέσα µεταφοράς και την 

καταχώρησή τους σε µητρώο. 

8. Την ανάκληση των ειδικών κωδικών αριθµών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

9. Τον έλεγχο για τη διενέργεια δειγµατοληψιών και αναλύσεων, των µικροβιολογικών, ιστολογικών και 

βιοχηµικών προδιαγραφών, των τοξικολογικών κριτηρίων, καθώς και των ανεκτών ορίων καταλοίπων, 

αντιβιοτικών, παρασιτοκτόνων, βαρέων µετάλλων, θυρεοστατικών, χρωστικών, συντηρητικών, 

ορµονών, αναβολικών, εξωγενούς νερού και λοιπών φυσικοχηµικών προδιαγραφών στα τρόφιµα 

ζωικής προέλευσης (εκτός ΕΠΕΚ).  

10. Τον έλεγχο για την εφαρµογή εθνικών και κοινοτικών νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων και των 

υγειονοµικών κανόνων σε θέµατα υποδοµής, εξοπλισµού και λειτουργικών διαδικασιών στα στάδια 

παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συντήρηση, διακίνησης, διάθεσης, εισαγωγής, εξαγωγής 

και εµπορίας τροφίµων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων – παράγωγων προϊόντων σε 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     101 

συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες, µε σκοπό την προστασία του καταναλωτή. Τον έλεγχο 

οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων. 

11. Τον έλεγχο εφαρµογής των νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων εθνικών και κοινοτικών που 

αφορούν υγειονοµικές προδιαγραφές των πρώτων υλών, των µεθόδων θερµικής και άλλης 

τεχνολογικής επεξεργασίας, µεταποίησης και παρασκευής προϊόντων σε συνεργασία µε αρµόδιες 

Υπηρεσίες. 

12. Τον έλεγχο των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν από υγειονοµικής πλευράς τα µέσα 

συσκευασίας των τροφίµων ζωικής προέλευσης, καθώς και των µέσων και µεθόδων σφράγισης και 

επισήµανσης αυτών. 

13. Την εκτέλεση προγράµµατος κρεοσκοπικού ελέγχου, αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεων, και την 

εκπόνηση προγραµµάτων, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής. 

14. Τον προ σφαγής έλεγχο των ζώντων ζώων στο σφαγείο, τον έλεγχο των µεθόδων σφαγής και 

κτηνιατρικής επιθεώρησης των σφαγίων ζώων και πτηνών για την βελτίωση της υγιεινής ποιότητας 

και τεχνολογίας του κρέατος και των προϊόντων κρέατος. 

15. Τον έλεγχο µεθόδων κοπής των σφαγίων ζώων σε τεµάχια χονδρικής και λιανικής πώλησης, ανάλογα 

µε την ποιοτική κατηγορία τους και τον προορισµό διάθεσής τους. 

16. Τη µέριµνα για την εκπαίδευση και τον έλεγχο της στους χώρους επεξεργασίας κρέατος και στα 

σφαγεία (βεβαιώσεις κρεοπωλών, εκδοροσφαγέων κ.λπ.) σε συνεργασία µε αρµόδιες Υπηρεσίες, µε 

τη Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής και τους αρµόδιους φορείς. 

17. Τον υγειονοµικό έλεγχο, την ταυτοποίηση των ειδών, σε όλα τα αλιεύµατα, βατράχους, χελώνες, 

σαλιγκάρια, καθώς και στα προϊόντα, των παραπάνω ειδών, κατά την εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, 

διακίνηση, συντήρηση, επεξεργασία, διάθεση και κατανάλωσή τους. 

18. Την εκτέλεση επίσηµου κτηνιατρικού ελέγχου -επιθεώρησης στις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και 

καταστήµατα παρασκευής, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διάθεσης και κατανάλωσης 

των ζωικών τροφίµων και των εγκαταστάσεων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων ακατάλληλων για 

ανθρώπινη κατανάλωση, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής 

Πολιτικής. 

19. Την άσκηση κτηνιατρικού ελέγχου και επιθεωρήσεως για την υγιεινή κατάσταση, την ποιότητα, την 

τεχνολογία και την καταλληλότητα των ζωικών τροφίµων που προορίζονται για τη διατροφή του 

ανθρώπου, σε όλα τα στάδια (παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, µεταποίηση, συντήρηση, 

διακίνηση, µεταφορά και διάθεση) και σε όλες τις εγκαταστάσεις τροφίµων (βιοµηχανίες, εργαστήρια, 

καταστήµατα λιανικής, καντίνες, χώροι µαζικής εστίασης  πλοία – εργοστάσια, πλοία ψυγεία κ.τ.λ.) 

και σε κοινωφελή ιδρύµατα (νοσοκοµεία, γηροκοµεία, φυλακές, σχολεία κ.τ.λ.), µε ταυτόχρονη 

κοινοποίηση στη ∆ιεύθυνση. Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής 

20. Τη λήψη σχετικών µέτρων για τα µη ασφαλή και τα µη κανονικά τρόφιµα ζωικής προέλευσης, 

συγκρότηση τριµελούς ή πενταµελούς επιτροπής επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίµων, εποπτεία 

των διαδικασιών ανάκλησης/απόσυρσης µη ασφαλών τροφίµων και χορήγηση πιστοποιητικών 

ακαταλληλότητας για τη διακίνησή τους. 

21. Την εφαρµογή προγραµµάτων ιχνηλασιµότητας, τροφίµων ζωικής προέλευσης (σύστηµα TRACES) 

που αφορούν το ενδοκοινοτικό εµπόριο και το εµπόριο µε  τρίτες χώρες. 

22. Την παρακολούθηση των ρυπάνσεων και µολύνσεων των υδατοσυλλογών και η εισήγηση µέτρων 

προστασίας της υγιεινής των αλιευµάτων και της δηµόσιας υγείας. 
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23. Την έκδοση απόφασης ορισµού επισήµων δειγµατοληπτών στα πλαίσια του προγράµµατος 

παρακολούθησης ζωνών παραγωγής Ζώντων ∆ίθυρων Μαλακίων (Ζ∆Μ) 

24. Την εποπτεία των δειγµατοληψιών στο πλαίσιο της παρακολούθησης ζωνών παραγωγής Ζώντων 

∆ίθυρων Μαλακίων (Ζ∆Μ) 

25. Την έκδοση απόφασης λήψης µέτρων για την αλιεία Ζώντων ∆ίθυρων Μαλακίων (Ζ∆Μ) από 

συγκεκριµένη περιοχή παραγωγής (µετά από σχετικό εργαστηριακό αποτέλεσµα). 

26. Την καταγραφή και δήλωση των εµφανιζοµένων ζωοανθρωπονόσων. 

27. Τη συνεργασία µε τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελµα κτηνιάτρους, τις Υγειονοµικές Αρχές και τους 

λοιπούς αρµόδιους για θέµατα ζωοανθρωπονόσων, τοξικολοιµώξεων κ.λπ. και η ενηµέρωση του 

κοινού επί αυτών των θεµάτων, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής 

της Περιφέρειας Αττικής. 

28. Τη µέριµνα για την ενηµέρωση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εγκαταστάσεων σε θέµατα 

που σχετίζονται µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής και 

Κτηνιατρικής Πολιτικής. 

29. Όσες αρµοδιότητες µεταβιβάζονται στην Περιφερειακή ενότητα από τις Κεντρικές Υπηρεσίες και 

αναγράφονται σε Νόµους, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Κανονισµούς, οδηγίες Συµβουλίου Ε.Ε., 

Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς κ.λπ. 

30. Τη συµβολή στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής για την 

κατάρτιση και συνεχή ενηµέρωση του Μητρώου Εµπόρων. 

31. Τη διεκπεραίωση έγκρισης (διοικητικός έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών, επιτόπιος έλεγχος, 

εισήγηση για έγκριση) εγκαταστάσεων τροφίµων ζωικής προέλευσης, (αρ. 122 του Ν. 4472/2017 & 

αρ. 6 της ΚΥΑ 1288/17) 

32. Την καταχώριση εγκαταστάσεων συσκευασίας µελιού πέραν των εγκαταστάσεων µελισσοκοµίας, 

παρασκευαστηρίων καταστηµάτων λιανικής πώλησης κρεάτων, εγκαταστάσεων ιδιοπαραγωγής 

γαλακτοκοµικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση, σφαγεία πουλερικών και λαγόµορφων 

µικρού δυναµικού και αλιευτικών σκαφών σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις ( α. 122 του 

ν.4472/2017, α. 5 της ΚΥΑ 1288/2017)  

 

8. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας, 

2. Την αρχειοθέτηση. 

3. Την έκδοση αποφάσεων  αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

4. Την  υπογραφή ακριβών αντιγράφων και βεβαίωση του γνησίου υπογραφής 

5. Τη µέριµνα για την επίδοση των προστίµων και την παρακολούθηση της είσπραξη τους 

6. Την είσπραξη τελών και δέσµευσης παραβόλων (e-παράβολο)  

7. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  

8. Την ανάρτηση  αποφάσεων - εγγράφων στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

9. Τη µέριµνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. 

10. Τη µέριµνα για την καθαριότητα των γραφείων της Υπηρεσίας. 

11. Την παροχή πληροφοριών προς τους επικοινωνούντες µε την Υπηρεσία πολίτες. 
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12.   .Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

 

 

9. Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεγάρων: Για την υποστήριξη του έργου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής ∆υτ. Αττικής 

10. Αγροτικό Κτηνιατρείο Αχαρναί: Για την υποστήριξη του έργου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής Ανατ. Αττικής 

11. Αγροτικό Κτηνιατρείο Λαυρεωτικής: Για την υποστήριξη του έργου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 

και Κτηνιατρικής Ανατ. Αττικής 

12. Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεσογαίας: Για την υποστήριξη του έργου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής Ανατ.. Αττικής 

13. Αγροτικό Κτηνιατρείο Βορείου Αττικής: Για την υποστήριξη του έργου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 

και Κτηνιατρικής Ανατ. Αττικής 

14. Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Πόρου – Τροιζηνίας – Σπετσών: Για την υποστήριξη του έργου της 

∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Νήσων. 

 

Άρθρο 62 

Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Ανάπτυξης και Κλιµατικής Αλλαγής 

1. Η Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Ανάπτυξης και Κλιµατικής Αλλαγής είναι αρµόδια για το συντονισµό και την 

παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της 

εύρυθµης λειτουργίας τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητας τους, 

ιδιαίτερα στους τοµείς ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηµατικότητας και οικονοµίας, του αθλητισµού, της 

προώθησης και περαιτέρω ανάπτυξης τόσο του τουριστικού, όσο και του πολιτιστικού κεφαλαίου της 

Περιφέρειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας, της 

βιώσιµης χωρικής ανάπτυξης. 

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση συνεργάζεται µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Έργων και 

Υποδοµών στο σχεδιασµό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο 

του θεµατικού αντικειµένου της. 

3. Η Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Ανάπτυξης και Κλιµατικής Αλλαγής συγκροτείται από τις εξής οργανικές 

µονάδες: 

1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης  

2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής 

3. ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  

4. ∆ιεύθυνση Λαϊκών Αγορών 

5. ∆ιεύθυνση Τουρισµού 

6. ∆ιεύθυνση Αθλητισµού και Πολιτισµού 

7. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

8. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών 

9. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών 
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10. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

11. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

12. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

13. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

 

Άρθρο 63 

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης  

Το Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης υποστηρίζει τον Γενικό ∆ιευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων 

του, ιδίως στο έργο συντονισµού και  εποπτείας των υπηρεσιακών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης, στην 

παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων, στην 

σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες,  στην οργάνωση της επικοινωνίας 

µε τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση 

της αποστολής του. 

 

Άρθρο 64 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής 

1. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής ανάγονται ιδίως στην έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για 

δραστηριότητες και έργα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τη λήψη µέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και στην εφαρµογή µέτρων, προγραµµάτων και δράσεων 

της περιφέρειας. 

2. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής έχει αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. Οι 

αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή 

τµήµατα: 

1. Τµήµα Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, το οποίο έχει χωρική αρµοδιότητα σε όλη την 

Περιφέρεια Αττικής 

2. Τµήµα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, και ∆υτικού Τοµέων Αθηνών 

3. Τµήµα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Πειραιώς και Νήσων 

4. Τµήµα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής 

Αττικής 

5. Τµήµα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής 

6. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

7. Γραφεία Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής: Στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής υπάγονται 

αρµοδιότητες όπως: 
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1. Η κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο 

πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασµού, ο οποίος αποσκοπεί, κυρίως, στη µελέτη και τον 

καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης, καθώς και στη χωροθέτηση των πάσης φύσεως σχετικών 

εγκαταστάσεων περιλαµβανόµενης και της έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών, που προβλέπονται 

από την κείµενη νοµοθεσία. Κατά το σχεδιασµό λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονοµικές, 

τεχνικές, περιβαλλοντικές, καθώς και οι ειδικές συνθήκες της περιοχής. 

2. Η γνωµοδότηση για το περιεχόµενο της µελέτης σχεδιασµού και εφαρµογής του συστήµατος άρδευσης 

στο πλαίσιο διαδικασίας έκδοσης άδειας επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 

3. Η γνωµοδότηση για το περιεχόµενο της µελέτης σχεδιασµού και εφαρµογής του εµπλουτισµού 

υπόγειων υδροφορέων στο πλαίσιο διαδικασίας έκδοσης άδειας επαναχρησιµοποίησης 

επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 

4. Η γνωµοδότηση για το περιεχόµενο της µελέτης σχεδιασµού και εφαρµογής της αστικής και 

περιαστικής επαναχρησιµοποίησης στο πλαίσιο διαδικασίας έκδοσης άδειας επαναχρησιµοποίησης 

επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 

5. Η γνωµοδότηση για το περιεχόµενο της µελέτης σχεδιασµού και εφαρµογής της βιοµηχανικής χρήσης 

στο πλαίσιο διαδικασίας έκδοσης άδειας επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 

6. Η συµµετοχή σε γνωµοδοτική Επιτροπή για τον καθορισµό χρήσεων και ειδικών όρων για τη διάθεση 

(καθορισµός αποδέκτη) για τα αστικά λύµατα τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του 

Ν.4042/2012 και δεν περιλαµβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 

7. Η µέριµνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις 

ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου 

πληροφορικής για το περιβάλλον. 

8. Η εισήγηση στο περιφερειακό συµβούλιο, µε βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση 

χρηµατοδοτικών πηγών και την κατανοµή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις µέτρων 

προς προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων 

κ.λπ.). 

9. Η έγκριση σχεδίου εκτέλεσης εργασιών για την κατεδάφιση κτιρίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

που περιέχουν αµίαντο ή εύθρυπτα υλικά µε αµίαντο (πχ µονωτικά υλικά ή µονωτικά επιχρίσµατα από 

εκτοξευθέντα αµίαντο), για την αποµάκρυνση (αποξήλωση) του αµιάντου ή των εύθρυπτων υλικών µε 

αµίαντο από κτίρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις και εφόσον κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών 

είναι δυνατόν να αποδεσµευθούν στο περιβάλλον ίνες ή σκόνη αµιάντου " 

10. Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο µητροπολιτικής 

περιφέρειας. 

11. Η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προγραµµάτων και µελετών για την αντιµετώπιση της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου. 

12. Ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός διαχείρισης και η εποπτεία των ορεινών όγκων της Αττικής, µε 

εξαίρεση τους εθνικούς δρυµούς και τα εθνικά πάρκα. 

13. Ο συντονισµός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα 

στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες 

δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόµενες λύσεις παρουσιάζουν διαδηµοτικό χαρακτήρα. 

14. Εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων 

και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α 
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15. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, µετά την υποβολή Ειδικής Οικολογικής Μελέτης, 

έργων/δραστηριοτήτων Β΄ κατηγορίας σε περιοχή ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000) 

16. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες Β΄ κατηγορίας, για τα οποία δεν έχουν 

εκδοθεί Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) 

17. Η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) έργων και δραστηριοτήτων έργων και 

δραστηριοτήτων οι οποίες δεν λαµβάνουν άδεια λειτουργίας 

18. Η υπαγωγή σε Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) έργων και δραστηριοτήτων, της κατηγορίας Β, των 

Οµάδων της ΥΑ 1958/2012 (Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ. 

37674/2016 (ΦΕΚ 2471/τ.Β/10-08-2016) και ισχύει. 

19. Μείωση απόστασης από  εγκαταστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων [Λούνα Παρκ κάθε µορφής 

και είδους, πίστες αυτοκινητιδίων (Go Kart), τσίρκο, παιχνίδια µε νερό (Water Park), υπαίθριο 

κινηµατογράφοι αυτοκινήτων (Drive In)] που τοποθετούνται µόνιµα σε ακίνητα είτε εντός είτε εκτός 

σχεδίου 

20. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για τη χρήση άλλου καυσίµου πέραν των επιτρεπόµενων (ντίζελ, υγραέριο 

µίγµα, φωταέριο και φυσικό αέριο των εκάστοτε νοµίµων τύπων και προδιαγραφών), από 

βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις καύσης συναφών δραστηριοτήτων, 

εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

21. Η εισήγηση προς Περιφερειακό Συµβούλιο επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρµογή στην 

Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

22. Η συµµετοχή στην τριµελή Επιτροπή Σταυλισµού (η οποία είναι αρµόδια για τον έλεγχο, τη διενέργεια 

αυτοψίας, την παροχή γνώµης για κάθε θέµα εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και 

επιβολής διοικητικών κυρώσεων και µέτρων του άρθρο 10, καθώς και για την παροχή γνώµης για 

θέµατα της περίπτωσης β' του άρθρου 3 και για θέµατα των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 5 του 

Ν.4056/2012) 

23. Η εισήγηση για τη συµβατότητα του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) µε τις 

κατευθύνσεις και τα µέτρα που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων προς το 

Περιφερειακό Συµβούλιο  

24. Η έκδοση άδειας λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α.  

 

4. Τµήµα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, 

Νότιου, Βόρειου, και ∆υτικού Τοµέων Αθηνών, Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, ∆υτικής Αττικής, 

Ανατολικής Αττικής: Στα Τµήµατα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος των Περιφερειακών 

Ενοτήτων υπάγονται αρµοδιότητες, όπως: 

1. Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρµογής και η αξιολόγηση των κανονισµών διοίκησης και 

λειτουργίας, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, υπό τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως ισχύει. 

2. Η γνωµοδότηση επί των σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που υποβάλλονται από τους 

φορείς διαχείρισης των λιµένων της χώρας 

3. Η παρακολούθηση της εφαρµογής των εγκεκριµένων σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 

σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής και την οικεία Περιφερειακή ∆ιοίκηση Λιµενικού Σώµατος (Λ.Σ.) και τη 

Λιµενική Αρχή 
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4. Η αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται από τους φορείς διαχείρισης των λιµένων της 

χώρας στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 5 παράγραφος 5 της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/6-3-

2009). 

5. O έλεγχος της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 

6. Η εισήγηση επιβολής κυρώσεων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε 

ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις ισχύουσες διατάξεις 

7. Η σφράγιση και θεώρηση ατοµικών µπλοκ µε φύλλα συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής 

θέρµανσης συντηρητών που δεν ανήκουν σε επαγγελµατικά σωµατεία 

8. Η σφράγιση και θεώρηση βιβλίων καταγραφής µετρήσεων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης, 

θέρµανσης νερού ή παραγωγής ατµού, εξαιρουµένων των τοπικών θερµάνσεων (≥ 400 kw) 

9. Η σφράγιση και θεώρηση βιβλίων καταγραφής µετρήσεων εγκαταστάσεων καύσης για βιοµηχανική ή 

βιοτεχνική δραστηριότητα για την παραγωγή ζεστού νερού, ατµού και ζεστού αέρα 

10. Μετρήσεις καυσαερίων σε σταθερές εστίες καύσης (όπως εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης, 

θέρµανσης νερού ή παραγωγής ατµού, σε βιοµηχανίες-βιοτεχνίες και αρτοκλιβάνους).  

11. Αποστολή στο Περιφερειακό Συµβούλιο στοιχείων που περιγράφονται στο Παράρτηµα V του άρθρου 

20 της ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ 376/Β/19-03-2007) 

12. Η συνεργασία µε την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή και λοιπές συναρµόδιες αρχές, για την εφαρµογή 

των άρθρων 8, 16 & 18 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17-02-2016) 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης αφορά αρµοδιότητες της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας και φακέλων των Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. 

2. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που 

τηρούνται στο αρχείο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής ή επιδεικνύονται από τους 

ενδιαφερόµενους,  

3. Tη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, 

4. Την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Κλιµατικής 

Αλλαγής και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες σχετικά µε τις αρµοδιότητες της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, 

5. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

6. Σχεδιασµός φακέλων εκπαίδευσης των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης, µετά από ανίχνευση των 

εκπαιδευτικών τους αναγκών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 

∆υναµικού, δια του ορισµένου υπαλλήλου-κόµβου της Υπηρεσίας 

6. Γραφεία Γραµµατειακής Υποστήριξης Τµηµάτων Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας: Στα Τµήµατα 

Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας περιλαµβάνονται Γραφεία Γραµµατειακής Υποστήριξης, οι 

αρµοδιότητες των οποίων είναι: 

1. Η σύνταξη και αποστολή χρηµατικών καταλόγων στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. για την είσπραξη εσόδων που 

αφορούν πρόστιµα που επιβλήθηκαν για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 

2. Πρωτοκόλληση των καταγγελιών και των εγγράφων που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες του εκάστοτε 

Τµήµατος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     108 

3. ∆ιεκπεραίωση των διοικητικών εγγράφων και της αλληλογραφίας µε διοικητικές και δικαστικές αρχές 

για θέµατα του εκάστοτε Τµήµατος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος 

4. ∆ιευκόλυνση υποβολής φακέλων Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες 

στην περιοχή της χωρικής τους αρµοδιότητας και τη διαβίβασή τους στο Τµήµα Περιβάλλοντος και 

Κλιµατικής Αλλαγής 

5. Επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που 

τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόµενους, την τήρηση του φυσικού και 

ηλεκτρονικού αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες σχετικά µε τις 

αρµοδιότητες του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και των Τµ. Ελέγχου, Μετρήσεων 

και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής. 

 

Άρθρο 65 

∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

1. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ανάγονται ιδίως στη χορήγηση 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, στον 

καθορισµό και τον αποχαρακτηρισµό λατοµικών περιοχών, καθώς και στην άσκηση αρµοδιοτήτων που 

µεταφέρονται στην Περιφέρεια από την Κεντρική ∆ιοίκηση. Προκειµένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική 

εφαρµογή της βιοµηχανικής νοµοθεσίας στο σύνολό της και να υλοποιούνται οι γενικές κατευθύνσεις του 

αρµόδιου Υπουργείου σε θέµατα βιοµηχανικής πολιτικής, η ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών 

Πόρων ενηµερώνει το καθ’ ύλην αρµόδιο ιδίως για τα θέµατα αυτά Υπουργείο, για κάθε ζήτηµα της 

αρµοδιότητά της που ανακύπτει κατά την εφαρµογή της βιοµηχανικής νοµοθεσίας από τις συναρµόδιες 

υπηρεσίες, µε σκοπό την επίλυση των προβληµάτων και την παροχή διευκρινίσεων ή οδηγιών σε θέµατα 

ερµηνείας της κείµενης νοµοθεσίας. Η ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων παρέχει τις 

κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες που ασκούν αρµοδιότητες βιοµηχανίας ενέργειας και 

φυσικών πόρων σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. 

2. Η ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας έχει αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης 

Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών πόρων 

2. Τµήµα Ενέργειας και Ορυκτών πόρων 

3. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών πόρων: Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών πόρων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη συµµετοχή σε προγράµµατα διαπεριφερειακών ή διµερών συµφωνιών, σε συνεργασία µε την 

Ειδική Γραµµατεία Υδάτων για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων. 

2. Τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων που προβλέπονται από τα σχέδια διαχείρισης και τα 

προγράµµατα µέτρων, ώστε να πραγµατοποιείται ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και 

επιφανειακών αρδευτικών υδάτων, ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων 

υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων  

3. Την εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης  

υδάτινων πόρων. 
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4. Την έκδοση αποφάσεων του περιφερειάρχη για την επιβολή περιορισµών η άλλων µέτρων για τη 

χρήση των υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησης τους. 

5. Τη διοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων για την ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα προστασίας 

των υδάτινων οικοσυστηµάτων. 

6. Τη µέριµνα για τον έλεγχο των σηµειακών και διάχυτων εκποµπών ρύπων στα επιφανειακά, υπόγεια 

και παράκτια ύδατα. 

7. Την εφαρµογή και την επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών. 

8. Την επιβολή µέτρων και κυρώσεων για την προστασία των υδάτων και την αντιµετώπιση αυξητικών 

τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια 

ύδατα, και 

9. Τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των πλαστικών 

σωλήνων και των εξαρτηµάτων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC), που 

χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά πόσιµου νερού και αποχετευτικών λυµάτων, καθώς και για 

συστήµατα αποχετεύσεως στα κτίρια. 

 

 

 

4. Τµήµα Ενέργειας και Ορυκτών πόρων: Το Τµήµα Ενέργειας και Ορυκτών πόρων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης - ίδρυσης, λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών - υψηλής 

όχλησης - µηχανολογικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, επιβολή κυρώσεων, µελετών και όλων των 

σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεµάτων αναφορικά µε τις αρµοδιότητες ανάπτυξης, ενέργειας, 

φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας του περιβάλλοντος [Π.∆. 78/2006 (ΦΕΚ 80Α`)] σε ότι 

αφορά βιοµηχανίες. 

3. Την έγκριση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων όλων των επιχειρήσεων υψηλής όχλησης που 

αδειοδοτούνται από την Υπηρεσία καθώς και την άσκηση αρµοδιοτήτων που µεταφέρονται στην 

Περιφέρεια από την Κεντρική διοίκηση και την επιβολή κυρώσεων του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α`). 

4. Την υλοποίηση προγραµµάτων υποστήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποίησης των 

ήπιων µορφών ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερµία, καθώς και η παρακολούθηση της 

πορείας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων και σχεδίων αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

5. Τον καθορισµό και τον αποχαρακτηρισµό λατοµικών περιοχών. 

6. Την έγκριση ατελούς εισαγωγής µηχανηµάτων, που προορίζονται για µεταλλευτικές και λατοµικές 

εγκαταστάσεις και ειδικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των µεταλλείων. 

7. Την έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των µισθωτικών δικαιωµάτων, επί ιδιωτικών 

λατοµείων. 

8. Την ενηµέρωση των επενδυτών σε θέµατα ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών προγραµµάτων, 

δικαιολογητικών και διαδικασιών προκειµένου να χορηγηθούν οι απαιτούµενες άδειες και οι επί 

µέρους εγκρίσεις. 
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9. Τη συνεργασία µε αρµόδιους συλλογικούς φορείς και Επιµελητήρια για την εξέταση θεµάτων, τα 

οποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των µεταποιητικών επιχειρήσεων και των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, για την υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηµατικών µονάδων σε 

αναπτυξιακά προγράµµατα και σχέδια και γενικά στη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος και της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

10. Την υποβολή προτάσεων στο αρµόδιο Υπουργείο, σχετικά µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στο νοµό, µε τις διαµορφούµενες τάσεις οικονοµικής δραστηριότητας, µε την 

υπαγωγή των µεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε 

αναπτυξιακά προγράµµατα και σχέδια, καθώς και µε την βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης 

των µεταποιητικών επιχειρήσεων. 

11. Τη χορήγηση βεβαίωσης ότι προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό, απευθείας, από εγχώριες 

βιοµηχανίες, βιοτεχνίες ή επαγγελµατικά εργαστήρια, για να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά ως 

πρώτες ύλες, δεν παράγονται από την εγχώρια βιοµηχανία κατάλληλα για την για την χρήση που 

προορίζονται και σε επάρκεια και ότι η οικονοµική σηµασία του παραγόµενου τελικού προϊόντος 

δικαιολογεί τον προθεσµιακό διακανονισµό ή την απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης 

χρηµατικών προκαταβολών. 

12. Τη χορήγηση βεβαίωσης ότι µηχανήµατα, ανταλλακτικά µηχανηµάτων, καθώς και κάθε άλλο είδος 

εγχώριας ή ξένης προέλευσης, τα οποία έχουν ανάγκη επισκευής, δεν µπορούν να επισκευασθούν 

από εγχώριες επιχειρήσεις, προκειµένου να επιτραπεί η εξαγωγή των µηχανηµάτων αυτών για την 

επισκευή και την εκ νέου εισαγωγή τους. 

13. Τη χορήγηση βεβαίωσης για την ύπαρξη ή µη εγχώριας επιχείρησης κατασκευής γεωργικών 

µηχανηµάτων, προκειµένου τα εισαγόµενα γεωργικά µηχανήµατα να χρηµατοδοτούνται από την 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 

14. Τη χορήγηση βεβαίωσης ότι µορφές χλωριούχου πολυβινυλίου δεν παράγονται από την εγχώρια 

βιοµηχανία, κατάλληλα και σε επάρκεια, προκειµένου να µην επιβάλλεται, κατά την εισαγωγή τους, ο 

προβλεπόµενος δασµός. 

15. Την εκτίµηση της αξίας µηχανηµάτων για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας τους.  

 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για τον 

έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των διοικητικών θεµάτων της ∆ιεύθυνσης και τη διακίνηση των σχετικών 

κατευθυντήριων οδηγιών προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες που ασκούν αρµοδιότητες βιοµηχανίας, ενέργειας 

και φυσικών πόρων. 

 

Άρθρο 66 

∆ιεύθυνση Λαϊκών Αγορών  

1. Η ∆ιεύθυνση Λαϊκών Αγορών έχει ως αρµοδιότητες τη µελέτη, το σχεδιασµό και την εισήγηση δράσεων για: 

1. Την εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την ίδρυση, µεταφορά, επέκταση και κατάργηση λαϊκών 

αγορών, τον καθορισµό των θέσεων και την τακτοποίηση των πωλητών σε αυτές στους κατάλληλους 

από κάθε άποψη χώρους που διατίθενται από τους οικείους ∆ήµους, την επίβλεψη για την 

καθαριότητα, την απολύµανση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και για την αποκοµιδή των 

απορριµµάτων που γίνονται µε τη φροντίδα των ∆ήµων της Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     111 

2. Την διευκόλυνση των παραγωγών και συνεταιρισµών παραγωγών να διαθέτουν τα προϊόντα τους 

απευθείας στην κατανάλωση µέσα από τις λαϊκές αγορές. 

3. Την εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας περί λαϊκών αγορών και των µέτρων που λαµβάνονται 

κάθε φορά για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

κατανάλωσης. 

4. Την εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο για θέµατα λαϊκών αγορών αποφασιστικής του 

αρµοδιότητας. 

5. Την εισήγηση στον Περιφερειάρχη για να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την αποτελεσµατική 

οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών. 

6. Την εισήγηση στον Περιφερειάρχη για την πραγµατοποίηση ερευνών, σεµιναρίων, διαφηµιστικών και 

επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα την ανάπτυξης κάθε δραστηριότητας για την επίτευξη των 

στόχων του. 

7. Την εισήγηση για τον αριθµό και το είδος των αδειών επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών που 

χορηγούνται. 

8. Την τήρηση ηλεκτρονικού µητρώου που αφορά την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών. 

9. Την εποπτεία της λειτουργίας των λαϊκών αγορών παραγωγών προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Λαϊκών Αγορών κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 

2. Τµήµα Εποπτείας Λαϊκών Αγορών 

3. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών: Το Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 

είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Η µέριµνα για την έκδοση των αδειών προσέλευσης των επαγγελµατιών πωλητών και παραγωγών 

στις λαϊκές αγορές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέµατα αυτά αποφάσεις. 

2. Η µέριµνα για τις µεταβολές των αδειών και καθετί που έχει σχέση µε τους κατόχους αυτών. 

3. Η τήρηση του γενικού µητρώου επαγγελµατιών πωλητών και παραγωγών, καθώς και η τήρηση 

ατοµικών καρτελών αυτών, σε ηλεκτρονικά τηρούµενα αρχεία και ηλεκτρονικές καρτέλες. 

4. Προτάσεις για την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών. 

5. Η µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τον καθορισµό των χώρων λειτουργίας 

αυτών και των θέσεων των επαγγελµατιών πωλητών και παραγωγών σε αυτούς.  

6. Η διευκόλυνση προσέλευσης παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών στις λαϊκές αγορές. 

7. Η εξέταση των αιτήσεων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η εισήγηση προς την επιτροπή του 

άρθρου 85 του Ν.4314/2014 για την χορήγηση αδειών απουσίας στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών 

αγορών, κατά το άρθρο 12 του Ν. 4264/2014, καθώς και για την πρόσληψη υπαλλήλων κατά το άρθρο 

13 του ως άνω νόµου. 

8. Η µέριµνα για την αλλαγή ηµέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

9. Η µέριµνα και η παρακολούθηση για την έγκαιρη µεταφορά των λαϊκών αγορών στους δρόµους 

(χώρους) που λειτουργούν εκ περιτροπής. 

10. Η πληροφόρηση των πωλητών για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

11. Η εισήγηση προς την επιτροπή του άρθρου 85 του Ν.4314/2014 για όλα τα θέµατα που αφορούν στις 

αρµοδιότητές του και η µέριµνα για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής αυτής. 
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4. Τµήµα Εποπτείας Λαϊκών Αγορών: Το Τµήµα Εποπτείας Λαϊκών Αγορών είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Η εισήγηση για θέµατα προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού, που απασχολείται στην εποπτεία 

των λαϊκών αγορών. 

2. Η µέριµνα για την τήρηση καθαριότητας στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

3. Η διαγράµµιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

4. Η εποπτεία των λαϊκών αγορών που ανήκουν στην αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης. 

5. Η εισήγηση για τις λοιπές παραβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 32 το Ν. 4264/2014 

και η µέριµνα για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων. 

6. Η επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν από την λειτουργία των λαϊκών αγορών. 

7. Η εξυπηρέτηση και η παροχή πληροφοριών στους πολίτες. 

8. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των καταγγελιών ή παραπόνων των καταναλωτών σε θέµατα σχετικά 

µε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. 

9. Η µέριµνα και η εποπτεία για την κανονική είσπραξη του ηµερήσιου δικαιώµατος. 

10. Η εισήγηση προς την επιτροπή του άρθρου 85 του Ν.4314/2014 για όλα τα θέµατα που αφορούν στις 

αρµοδιότητές του και η µέριµνα για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής αυτής. 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την τήρηση πρωτοκόλλου της υπηρεσίας. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση αρχείου της. 

3. Την τήρηση ατοµικών φακέλων υπαλλήλων και τη µέριµνα για τη χορήγηση πάσης φύσεων αδειών 

στους υπαλλήλους. 

4. Την τήρηση δελτίου παρουσίας των υπαλλήλων. 

5. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιµων υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

6. Τη µέριµνα για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεων υλικών της υπηρεσίας. 

7. Την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, διοικητικών εγγράφων ή δικαιολογητικών και τη 

θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. 

8. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

 

Άρθρο 67 

∆ιεύθυνση Τουρισµού   

1. Η ∆ιεύθυνση Τουρισµού έχει ως αποστολή την υποστήριξη δραστηριοτήτων για την τουριστική ανάπτυξη και 

προβολή των περιοχών ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Η ∆ιεύθυνση Τουρισµού έχει αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης 

Τουρισµού κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Τουριστικής Προβολής 

2. Τµήµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 

3. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Τουριστικής Προβολής: Το Τµήµα Τουριστικής Προβολής είναι αρµόδιο ιδίως για:  

1. Την κατάρτιση, τροποποίηση και εφαρµογή προγραµµάτων τουριστικής προβολής για την ανάπτυξη 

τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία µε τον Ε.Ο.Τ.  
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2. Την υποβολή προγραµµάτων τουριστικής προβολής στον Ε.Ο.Τ. προς έγκριση.  

3. Την κατάρτιση κοινών διαπεριφερειακών  δράσεων τουριστικής προβολής µεταξύ άλλων Περιφερειών 

της χώρας και την έγκριση τους από τον Ε.Ο.Τ. 

4. Τη συµµετοχή σε τουριστικές εκθέσεις καθώς και σε συνέδρια τουριστικού ή αναπτυξιακού 

περιεχοµένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

5. Την επιµέλεια παραγωγής, αναπαραγωγής, διακίνησης και διάθεσης έντυπου και οπτικοακουστικού 

υλικού τουριστικής προβολής. 

6. Την επιµέλεια δηµιουργίας τουριστικού οδηγού στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και την 

επικαιροποίησή της.  

7. Τη δηµιουργία και συντήρηση τουριστικής πύλης στο διαδίκτυο (portal) µε σκοπό την παροχή 

πληροφόρησης σε δυνητικούς επισκέπτες αλλά και την υποστήριξη και προβολή κυρίως 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τουρισµού, που δεν έχουν την απαραίτητη πρόσβαση ή τους 

αναγκαίους πόρους για την προβολή των υπηρεσιών τους.  

8. Τη µέριµνα για την έκδοση ΧΕΠ από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία και τον ορισµό υπολόγου του.  

9. Την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση ευρύτερου πληθυσµού για τη σηµασία και τα οφέλη του 

τουρισµού για την Περιφέρεια Αττικής. 

 

4.Τµήµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης: Το Τµήµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την ανάπτυξη και εφαρµογή προγραµµάτων για την τουριστική ανάπτυξη της Αττικής σε συνεργασία 

µε τον Ε.Ο.Τ. και τους δήµους της Περιφέρειας. 

2.  Τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τη µελέτη των διεθνών τάσεων της τουριστικής αγοράς και 

την συστηµατική τήρηση τους µέσω της δηµιουργίας Παρατηρητηρίου Τουρισµού     

3. Την οργάνωση ή ανάθεση ερευνών / µελετών για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Αττικής.  

4. Την έρευνα και µελέτη του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος,  

5. Τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού σε περιοχές ευθύνης της 

Περιφέρειας Αττικής που διαθέτουν τους αναγκαίους τουριστικούς πόρους (φυσικούς, ιστορικούς, 

πολιτιστικούς κ.α.).  

 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για:  

1. Την τήρηση γενικού και εµπιστευτικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας.  

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση αρχείου της.  

3. Την τήρηση ατοµικών φακέλων υπαλλήλων και τη µέριµνα για τη χορήγηση πάσης φύσεων αδειών 

στους υπαλλήλους. 

4.  Την τήρηση δελτίου παρουσίας των υπαλλήλων.  

5. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιµων υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

6. Τη µέριµνα για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεων υλικών της υπηρεσίας.  

7. Την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, διοικητικών εγγράφων ή δικαιολογητικών και τη 

θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.  

8. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 
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Άρθρο 68 

∆ιεύθυνση Αθλητισµού και Πολιτισµού 

1. Αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης είναι η προαγωγή και ανάπτυξη του πολιτισµού µε την παροχή πολιτιστικών 

υπηρεσιών, η διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η προαγωγή και ανάπτυξη του 

αθλητισµού. 

2. Η ∆ιεύθυνση Αθλητισµού και Πολιτισµού έχει αρµοδιότητα για όλη την Περιφέρεια Αττικής. Οι αρµοδιότητες 

της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και Πολιτισµού ασκούνται για όλη την Περιφέρεια Αττικής και κατανέµονται στα 

υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Αθλητισµού Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, Βόρειου και ∆υτικού τοµέα Αθηνών 

2. Τµήµα Πολιτισµού Περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, Βόρειου και ∆υτικού τοµέα Αθηνών 

3. Τµήµα Αθλητισµού και Πολιτισµού Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων 

4. Τµήµα Αθλητισµού και Πολιτισµού Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

5. Τµήµα Αθλητισµού και Πολιτισµού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

6. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Αθλητισµού Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, Βόρειου και ∆υτικού τοµέα Αθηνών: Το 

Τµήµα Αθλητισµού ασκεί τις αρµοδιότητες των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, και 

∆υτικού τοµέα Αθηνών ιδίως για την: 

1. Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυµναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκµάθησης 

αθληµάτων και η εποπτεία τους (Ν. 2725/1999, Π.∆. 219/2006,3057/2002). 

2. Εποπτεία και έλεγχος των αθλητικών σωµατείων(2725/1999) 

3. Υλοποίηση αθλητικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού και την Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού. 

4. Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών αθλητικών κέντρων. 

4. Τµήµα Πολιτισµού Περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, Βόρειου και ∆υτικού τοµέα Αθηνών: Το 

Τµήµα Πολιτισµού ασκεί τις αρµοδιότητες των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, και 

∆υτικού τοµέα Αθηνών ιδίως για την: 

1. Εποπτεία αναγνωρισµένων πολιτιστικών µη κερδοσκοπικών σωµατείων (Ν. 281/1914) 

2. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ερασιτεχνικών σχολών χορού και η εποπτεία τους (Ν. 

1158/81, Ν. 1348/83, Π.∆. 457/83) 

3. Συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της Περιφέρειας και των ∆ήµων. 

4. Συντονισµός των δράσεων των Πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας. 

5. Θέσπιση βραβείων χορηγιών και άλλων µέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραµµάτων 

και των τεχνών µε παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν 

αντίστοιχους σκοπούς. 

6. Κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους. 

7. Σύσφιξη σχέσεων της Περιφέρειας µε τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις αποδήµων, 

που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους απόδηµους. 

8. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών ∆ραµατικής Τέχνης, Χορού και 

Κινηµατογράφων (Νόµος 1158/1981). 
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5. Τµήµατα Αθλητισµού και Πολιτισµού των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, ∆υτικής Αττικής, 

Ανατολικής Αττικής: Τα Τµήµατα Αθλητισµού και Πολιτισµού των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 

Νήσων, ∆υτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής είναι αρµόδια ιδίως για την: 

1. Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυµναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκµάθησης 

αθληµάτων και η εποπτεία τους (Ν. 2725/1999, Π.∆. 219/2006,3057/2002). 

2. Εποπτεία και έλεγχος των αθλητικών σωµατείων(2725/1999). 

3. Υλοποίηση αθλητικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού και την Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού. 

4. Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών αθλητικών κέντρων. 

5. Εποπτεία αναγνωρισµένων πολιτιστικών µη κερδοσκοπικών σωµατείων (Ν. 281/1914) 

6. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ερασιτεχνικών σχολών χορού και η εποπτεία τους (Ν. 

1158/81, Ν. 1348/83, Π.∆. 457/83). 

7. Συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της Περιφέρειας και των ∆ήµων. 

8. Συντονισµός των δράσεων των Πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας. 

9. Θέσπιση βραβείων χορηγιών και άλλων µέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραµµάτων 

και των τεχνών µε παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν 

αντίστοιχους σκοπούς. 

10. Κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους. 

11. Σύσφιξη σχέσεων της Περιφέρειας µε τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις αποδήµων, 

που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους απόδηµους. 

12. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών ∆ραµατικής Τέχνης, Χορού και 

Κινηµατογράφων (Νόµος 1158/1981). 

6. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την τήρηση γενικού και εµπιστευτικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας και η τήρηση αρχείου της. 

3. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

4. Την τήρηση ατοµικών φακέλων υπαλλήλων και η µέριµνα για τη χορήγηση πάσης φύσεων αδειών 

στους υπαλλήλους. 

5. Την τήρηση δελτίου παρουσίας των υπαλλήλων. 

6. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιµων υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

7. Τη µέριµνα για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεων υλικών της υπηρεσίας. 

8. Την επικύρωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, διοικητικών εγγράφων ή δικαιολογητικών και η 

θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. 

 

Άρθρο 69 

∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, ∆υτικής και  Ανατολικής Αττικής 

1. Οι ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, ∆υτικού Τοµέα 

Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, ∆υτικής και Ανατολικής Αττικής ασκούν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 
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αρµοδιότητες του τοµέα εµπορίου, ανωνύµων εταιρειών, επαγγέλµατος, χορήγησης αδειών ανάπτυξης 

ενέργειας και φυσικών πόρων, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, 

∆υτικού Τοµέα Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής κατανέµονται στα 

υπαγόµενα σε αυτές τµήµατα: 

1. Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων  

2. Τµήµα Επαγγέλµατος και Εργασίας 

3. Τµήµα Εµπορίου 

4. Α΄ Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

5. Β΄ Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών  

6. Α΄ Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών 

7. Β΄ Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών 

8. Α΄ Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών 

9. Β΄ Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών 

10. Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

11. Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών  Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

12. Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών  Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

13. Τµήµα Ανωνύµων Εταιρειών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

14. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων: Το Τµήµα Χορήγησης Αδειών 

Ανάπτυξης, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης - ίδρυσης, λειτουργίας βιοτεχνικών - µέσης και χαµηλής όχλησης - 

µηχανολογικών εγκαταστάσεων, εργαστηρίων, αρτοποιείων, bake off κ.λπ., και πάσης φύσεως 

µεταποιητικών επιχειρήσεων µέσης και χαµηλής όχλησης, αποθηκών στεγασµένων ή µη (εύφλεκτων, 

τοξικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, ψυκτικών και συντήρησης ευπαθών προϊόντων, υγρών ή αερίων 

καυσίµων και βιοµηχανικών ή ιατρικών αερίων, διαλογής και µηχανικής επεξεργασίας για 

ανακύκλωση άχρηστων υλικών κ.λπ.) κατά τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.. 

2. Τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, επιβολή κυρώσεων, µελετών και όλων των 

σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεµάτων αναφορικά µε τις αρµοδιότητες ανάπτυξης, ενέργειας, 

φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας του περιβάλλοντος [Π.∆. 78/2006 (ΦΕΚ 80Α΄)]. 

3. Την θεώρηση των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων έναρξης λειτουργίας των µεταποιητικών επιχειρήσεων που 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και την 

τροποποίηση αυτών σε περίπτωση αλλαγής φορέα, επωνυµίας, εκσυγχρονισµού κτλ., την επιβολή 

κυρώσεων σε αυτές σε περίπτωση παράβασης του Ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την χορήγηση Τεχνικής Ανασυγκρότησης και Προθεσµίας προς µεταφορά σε µεταποιητικές 
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δραστηριότητες/µηχανολογικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης του Ν.3982/2011 για την 

τεχνική ανασυγκρότηση ή την αποµάκρυνση των µονάδων. 

5. Τον έλεγχο και την χορήγηση απαλλακτικών για µεταποιητικές δραστηριότητες και µηχανολογικές 

εγκαταστάσεις µε κινητήρια ισχύ κάτω  των 10kW. 

6. Την διενέργεια ελέγχων σε περίπτωση καταγγελιών ή αυτεπάγγελτα σε όλες τις ανωτέρω µονάδες. 

7. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, την διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας την σφράγιση 

των εγκαταστάσεων και την εντολή διακοπής της  παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος των ανωτέρω 

εγκαταστάσεων από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή του Συστήµατος Ηλεκτροδότησης σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.3982/2011 σε περιπτώσεις παράβασης των άρθρων 17-40 του ανωτέρω Νόµου και 

των κανονιστικών πράξεων αυτού, καθώς και σε περίπτωση µη τήρησης των όρων ή περιορισµών 

που τίθενται από  την Αδειοδοτούσα Αρχή. 

8. Την έγκριση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για τις δραστηριότητες που αδειοδοτούνται 

από την Υπηρεσία και ανήκουν στην β΄ περιβαλλοντική κατηγορία και για τις οποίες δεν έχουν 

θεσµοθετηθεί πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις καθώς και την άσκηση αρµοδιοτήτων που 

µεταφέρονται στην Περιφέρεια από την Κεντρική ∆ιοίκηση και την επιβολή κυρώσεων του Ν. 

4014/2011. 

9. Την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) των µεταποιητικών 

επιχειρήσεων/µηχανολογικών εγκαταστάσεων µέσης και χαµηλής όχλησης του Ν.3982/2011 και τον 

έλεγχο τήρησής τους και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης αυτών. 

10. Την τήρηση Ειδικού Μητρώου ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, την 

παρακολούθηση και έλεγχο αυτών και την επιβολή κυρώσεων [Ν. 3551/2007 (ΦΕΚ 76Α΄)]. 

11. Την καταχώρηση της µελέτης ασφαλείας (SEVESO) και τη δηµοσιοποίηση αυτής, τον έλεγχο και την 

επιβολή κυρώσεων. 

12. Την έγκριση παραγωγής εκρηκτικών υλών, την έκδοση απόφασης για την επιβολή προστίµων σε 

βάρος οποιουδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά τα οποία δεν πληρούν τις 

νόµιµες απαιτήσεις. 

13. Την έκδοση απόφασης για τη µείωση των αποστάσεων ασφαλείας σύµφωνα µε την κοινή υπουργική 

απόφαση 3329/1989 (ΦΕΚ 132Β΄) «Κανονισµοί για παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε 

κατανάλωση εκρηκτικών υλών» όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 

14. Τη χορήγηση αδειών πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, άδειας διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου, 

άδειας εµφιάλωσης υγραερίων κλπ. κατά τις διατάξεις του «Κανονισµού Αδειών» (ΦΕΚ 1306Β΄/2005). 

15. Τη χορήγηση αδειών/απαλλαγών και επιβολής κυρώσεων κατά τις αντίστοιχες διατάξεις για εφεδρικά 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, σύµφωνα µε την Υ.Α. ∆6/Φ1/οικ.8295/19-04-1995 (ΦΕΚ 385Β/1995) όπως 

τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. ∆5-ηλ/γ/Φ6/οικ.25131(ΦΕΚ 2442Β/2009).  

16. Την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Ενεργειακού Συστήµατος Κλιµατισµού χώρων 

µέσω της εκµετάλλευσης της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών και των υπογείων ή 

επιφανειακών νερών που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερµικό δυναµικό, τον έλεγχο τήρησης των όρων 

της και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων σύµφωνα µε την Υ.Α.∆. 9Β, 

∆/Φ166/οικ.13068/Γ∆Φ&Π2488 (ΦΕΚ 2249Β΄/09).  
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17. Τη χορήγηση αδειών και επιβολής κυρώσεων για την επεξεργασία ιατρικών αποβλήτων εντός ή εκτός 

υγειονοµικών µονάδων. 

18. Τον έλεγχο εφαρµογής των κανονιστικών διατάξεων Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και ενηµέρωση των αρµοδίων Υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου καθώς και 

ελέγχους πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες για την ασφάλεια των 

προϊόντων: Κανονισµός 765/2008(L 218/30/13-8-2008). 

19. Τη χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευής και επισκευής ατµολεβήτων. 

20. Τον τεχνικό έλεγχο δοκιµασίας ατµολεβήτων, ατµοδοχείων, αεροδεξαµενών και δοχείων εν γένει υπό 

πίεση και η επιθεώρηση µετά την εγκατάσταση αυτών για τη χορήγηση των προβλεπόµενων 

πιστοποιητικών κατά τις διατάξεις της κείµενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και Οδηγιών. 

21. Το σύνολο των αρµοδιοτήτων των υποτοµέων β, γ και δ του Τοµέα Γ. του άρθρου 186 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) σε συνδυασµό µε το άρθρο 283 §3 αυτού και το Π.∆. 78/2006 (ΦΕΚ 80Α΄) 

ήτοι: 

- Υποτοµέας Ορυκτού Πλούτου. 

- Υποτοµέας Ενέργειας (εκτός των παρ. 19 και 20).  

- Υποτοµέας Βιοµηχανίας και Βιοτεχνίας (εκτός της παρ. 48) 

4. Τµήµα Επαγγέλµατος και Εργασίας: Το Τµήµα Επαγγέλµατος και Εργασίας είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλµατος µηχανολογικών και 

ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων καθώς και έκδοση βεβαιώσεων αναγγελίας, σε: ψυκτικούς, υδραυλικούς,  

χειριστές µηχανηµάτων, µηχανικούς, ηλεκτροσυγκολλητές, ηλεκτρολόγους κάθε τάξης και ειδικότητας κ.τ.λ., 

καθώς και τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής και διενέργεια των εξετάσεων για τη χορήγηση των 

αδειών αυτών και την τήρηση µητρώων για φυσικά και νοµικά πρόσωπα αντίστοιχων ειδικοτήτων και την 

επιβολή κυρώσεων κατά τις κείµενες διατάξεις για άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας καθώς και για 

κακή παροχή υπηρεσιών. 

2. Αντικατάσταση αδειών ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών ειδικοτήτων καθώς και θεώρηση αυτών 

σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο.  

3. Έκδοση βεβαιώσεων τρόπου χορήγησης επαγγελµατικών αδειών και βεβαιώσεων συνταξιοδότησης. 

4. Χορήγηση αδειών συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων καθώς και την ανανέωση ή την ανάκληση 

αυτών. 

5. Την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 12311/08 

(εγγυητικές επιστολές που είχαν κατατεθεί στην Υπηρεσία µας για την µετάκληση εργαζοµένων από χώρες 

εκτός Ε.Ε. κατά τα έτη 2001 έως το πρώτο εξάµηνο του 2006, σύµφωνα µε το Ν. 2910/2001) και την τήρηση 

του αρχείου. 

6. Τη τήρηση µητρώου αλληλοβοηθητικών συνδικαλιστικών Σωµατείων. 

7. Την παρακολούθηση αρχείου διαβατηρίων. 

8. Την επιβολή ∆ιοικητικών προστίµων και λοιπών ποινών στους παραβάτες των παραπάνω αποφάσεων. 

Καταλογισµό των χρηµατικών ποινών στους παραβάτες στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και τήρηση των σχετικών 

καταστάσεων. 
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9. Την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 12311/08 

(εγγυητικές επιστολές που είχαν κατατεθεί στην Υπηρεσία µας για την µετάκληση εργαζοµένων από χώρες 

εκτός Ε.Ε. κατά τα έτη 2001 έως το πρώτο εξάµηνο του 2006, σύµφωνα µε το Ν. 2910/2001) και την τήρηση 

του αρχείου. 

10. Έκδοση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς που κατέχουν βεβαίωση αναβολής αποµάκρυνσης (Ν. 

3907/2011, ΚΥΑ 53619/ΦΕΚ Β΄735/25.11.2015). 

5. Τµήµα Εµπορίου: Το Τµήµα Εµπορίου είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την παρακολούθηση των λιανικών και χονδρικών τιµών των προσφερόµενων προϊόντων στις προµήθειες 

του ∆ηµοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και ΝΠ∆∆ και λοιπά της Περιφερειακής Αττικής, για τη 

διαµόρφωση και πιστοποίηση των κατωτέρων, µέσων και ανωτέρων τιµών που θα λαµβάνονται 

αποκλειστικά για όλη την Περιφέρεια από τη χωροταξική αρµοδιότητα της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

καθώς και έκδοση ∆ελτίου Τιµών (αρµοδιότητα που θα ασκείται από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. 

Κεντρικού Τοµέα Αθηνών). 

2. Την τήρηση του µητρώου ελεγχόµενων επιχειρήσεων. 

3. Τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίµων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή 

προσφορές και τη συγκρότηση της οικείας επιτροπής επιβολής προστίµων της λειτουργίας των 

καταστηµάτων τις Κυριακές. 

4. Τη διενέργεια ελέγχων και δειγµατοληψιών σε όλα τα στάδια (παραγωγή – διάθεση – εµπορία) για τα είδη 

που υπόκεινται κατά τις κείµενες διατάξεις σε έλεγχο για την προστασία του καταναλωτή και την τήρηση 

του µητρώου αυτών. 

5. Τη συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και τη διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα 

εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις οδηγίες τους, σύµφωνα µε το άρθρο 210, παρ. Α, 

αριθµ. 11 του Ν.3852/2010, σε εφαρµογή της Κ.Υ.Α. 15523/2006 (Φ.Ε.Κ. 1187/Β΄/31-08-2006). 

6. Την έκδοση πράξεων δέσµευσης µη κανονικών προϊόντων και αποδέσµευση και διάθεση δεσµευµένων 

που εναρµονίσθηκαν µε τις κείµενες διατάξεις. 

7. Την έκδοση πράξεων δέσµευσης, απόσυρσης/ανάκλησης, κατάσχεσης και καταστροφής µη ασφαλών 

προϊόντων και την ανάκληση των παραπάνω µέτρων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

8. Τη διενέργεια ελέγχων εφαρµογής των Κανόνων ∆ιακίνησης Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.). αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών.  

9. Τη διενέργεια ελέγχων σε εφαρµογή της Κ.Υ.Α. Ζ3/2810 Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων – Εναρµόνιση µε 

την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης ∆εκεµβρίου 2001 

(Φ.Ε.Κ. 1885/Β΄/20-12-2004) & των διατάξεων απορρέουν από αυτή. 

10. Την εισήγηση θεµάτων στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή για εφαρµογή του Ν. 2251/1994 «Προστασία 

των Καταναλωτών» (Φ.Ε.Κ. 191/Α΄/94) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Την εισήγηση θεµάτων στην Επιτροπή Ανταγωνισµού για εφαρµογή του Ν. 3959/2011 «Προστασία του 

ελεύθερου ανταγωνισµού» (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/20-04-2011). 

12. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 35 του Ν. 2093/1992 (Φ.Ε.Κ. 181/Α΄/25-11-1992). 
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13. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της νοµοθεσίας αρµοδιότητας του τµήµατος, την 

τήρηση µητρώου αυτών, την παρακολούθηση διαδικασιών διοικητικών και ένδικων µέσων και την 

εισήγηση επί αυτών, την βεβαίωση προστίµων και την τήρηση χρηµατικών καταλόγων.  

14. Την παρακολούθηση της εφαρµογής των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στο µετρικό σύστηµα. 

Ειδικότερα: 

15. Τον έλεγχο της νοµιµότητας των µετρικών οργάνων και σταθµικών µονάδων που κυκλοφορούν και 

χρησιµοποιούνται στις εµπορικές συναλλαγές. 

16. Την εξακρίβωση της τήρησης των περί σηµάνσεων διατυπώσεων. 

17. Την τήρηση µητρώου των επαγγελµατιών που χρησιµοποιούν όργανα µέτρησης. 

18. Τη διενέργεια αρχικού ελέγχου στα όργανα µέτρησης που κατασκευάζονται ή εισάγονται από τις 

επιχειρήσεις. 

19. Τη διενέργεια του ετήσιου περιοδικού ελέγχου µέτρων και σταθµών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

20. Τη διενέργεια µετρολογικών ελέγχων στα σηµεία παραγωγής και πώλησης κάθε είδους 

προσυσκευασµένων προϊόντων. 

21. Τον ποσοτικό έλεγχο του περιεχοµένου των φιαλών υγραερίου. 

22. Τον έλεγχο των συστηµάτων εισροών – εκροών. 

23. Οι αρµοδιότητες µετρολογίας για τις Περιφερειακές Ενότητες ∆υτικού, Νότιου και Βόρειου Τοµέα Αθηνών 

ασκούνται από το Τµήµα Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών. 

24. Τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου. 

25. Την κατάρτιση του µητρώου µελών των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου 

(Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.), τη συγκρότηση, τη γραµµατειακή υποστήριξη και τη συµµετοχή στα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε..  

6. Τµήµατα Ανωνύµων Εταιρειών: Τα Τµήµατα Ανωνύµων Εταιρειών είναι αρµόδια ιδίως για: 

1. Την έκδοση απόφασης έγκρισης σύστασης Ανωνύµων Εταιρειών δια µετατροπής ή συγχώνευσης 

επιχειρήσεων άλλης µορφής (ατοµικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.). 

2. Την έκδοση απόφασης παροχής άδειας εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα υποκαταστήµατος 

ή πρακτορείου αλλοδαπής Ε.Π.Ε. από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτες χώρες καθώς και 

τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία µεταβολές  

3. Την έγκριση τροποποίησης καταστατικών Ανωνύµων Εταιρειών µε Μ.Κ. άνω των 3.000.000 ευρώ (Ν. 

3419/2005, ΦΕΚ 297/2005, τεύχος Α΄ περί Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)). 

4. Την έγκριση συγχώνευσης Ανωνύµων Εταιρειών. 

5. Την έγκριση διάσπασης Ανωνύµων Εταιρειών ή την µετατροπή τους σε άλλης µορφής εταιρείες. 

6. Τη διαβίβαση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προς δηµοσίευση των εκθέσεων εκτίµησης για την απόκτηση 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

7. Την επιµέλεια διορισµού των µελών των εκτιµητικών Επιτροπών του άρθρου 9 και 10 του Κ.Ν. 

2190/20 όπως ισχύει και τον έλεγχο και διαβίβαση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προς δηµοσίευση των 
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εκθέσεων εκτίµησης αυτών. Επίσης τον έλεγχο, την αποδοχή και δηµοσίευση των εκθέσεων εκτίµησης 

των Ορκωτών Ελεγκτών. 

8. Την άσκηση εποπτείας και ελέγχου της νοµιµότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων που 

διαβιβάζονται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, οι 

οποίες αφορούν τις ανώνυµες εταιρείες, τις ευρωπαϊκές εταιρείες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές 

εταιρείες και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών που υπάγονται στην αρµοδιότητά του, καθώς 

και τις αρµοδιότητες των Ειρηνοδικείων σχετικά µε τους συνεταιρισµούς που υπάγονται σε αυτά.  

9. Την άσκηση ελέγχου επί των Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 39Α & 53 του Κ.Ν. 2190/1920. 

10. Παροχή προς την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων των φακέλων ανωνύµων εταιρειών που είχαν 

συσταθεί µέχρι 04/04/2011 και τηρούνται στο αρχείο του Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών της 

∆ιεύθυνσης.  

11. Έκδοση βεβαιώσεων και χορήγηση στοιχείων για Ανώνυµες Εταιρείες που είχαν διαγραφεί από το 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της ∆ιεύθυνσης πριν από την 31/12/2012, ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας απογραφής των Α.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την τήρηση του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Την αρχειοθέτηση των εγγράφων. 

4. Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

5. Την εκκαθάριση των αρχείων. 

6. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

7. Την επικύρωση διοικητικών εγγράφων και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. 

8. Τη µέριµνα για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και την συγκρότηση επιτροπής 

καταστροφής και διαγραφής αχρήστων υλικών. 

9. Την φύλαξη του αρχείου αδειών εργασίας οικονοµικών µεταναστών. 

10. Την φύλαξη του αρχείου διαβατηρίων 

11. Τη χορήγηση της επισηµείωσης της Σύµβασης της Χάγης σε έγγραφα των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης. 

 

Άρθρο 70 

Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 

1. Η Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρµόδια για το συντονισµό και την  

παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σ` αυτή, την εξασφάλιση της 

εύρυθµης λειτουργίας τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητας τους, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον έλεγχο των οχηµάτων για την ασφαλή κυκλοφορία τους και την προστασία του 
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περιβάλλοντος, το συντονισµό του συγκοινωνιακού έργου, το συντονισµό των φορέων που λειτουργούν σε 

επίπεδο µητροπολιτικής αυτοδιοίκησης και παρέχουν συγκοινωνιακές υπηρεσίες. 

2. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε το καθ` ύλην αρµόδιο Υπουργείο για την καλύτερη 

αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητας τους. 

3. Η Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών συνεργάζεται µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων και Υποδοµών καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη Γενική ∆ιεύθυνση της Περιφέρειας 

Αττικής στο σχεδιασµό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων  στο πεδίο 

του θεµατικού αντικειµένου της.. 

4. Η Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: 

1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης 

2. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

3. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

4. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών 

5. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

6. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

7. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

8. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

9. ∆ιεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο. 

 

Άρθρο 71 

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης  

Το Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης υποστηρίζει τον Γενικό ∆ιευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων 

του, ιδίως στο έργο συντονισµού και  εποπτείας των υπηρεσιακών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης, στην 

παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων, στην 

σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες,  στην οργάνωση της επικοινωνίας 

µε τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση 

της αποστολής του. 

 

Άρθρο 72 

∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, 
Βορείου, ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής 

1. Οι ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου και 

∆υτικού Τοµέα Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής ασκούν όλες τις 

αρµοδιότητες του τοµέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί και ανατίθενται στις 

Περιφέρειες, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 

κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτές τµήµατα: 

1. Τµήµα Αδειών Κυκλοφορίας 

2. Τεχνικό Τµήµα 
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3. Τµήµα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης 

4. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Αδειών Κυκλοφορίας: Το Τµήµα Αδειών Κυκλοφορίας είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την απογραφή, την ταξινόµηση, τη συγκρότηση, την έγκριση, τη χορήγηση και την εκτέλεση θεµάτων 

και ζητηµάτων που αφορούν την κυκλοφορία οχηµάτων και δικύκλων χερσαίων µεταφορών, δηµόσιου 

και ιδιωτικού χαρακτήρα. 

2. Τη ρύθµιση θεµάτων κυκλοφορίας κάθε κατηγορίας των οχηµάτων (χορήγηση αδειών και κρατικών 

πινακίδων, χορήγηση αδειών προσωρινής κυκλοφορίας, αφαίρεση αδειών και πινακίδων 

κυκλοφορίας και έγκριση των εισαγοµένων αυτοκινήτων και µοτοποδηλάτων, οριστική διαγραφή 

κλπ.). 

3. Την απογραφή και ταξινόµηση των οχηµάτων όλων των κατηγοριών δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης. 

4. Τη χορήγηση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας µοτοσικλετών, επιβατικών και φορτηγών 

αυτοκινήτων, λεωφορείων - δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης (Ε.∆.Χ., Ε.Ι.Χ, Φ.Ι.Χ, Φ.∆.Χ, Λ.∆.Χ, Λ.Ι.Χ.). 

5. Την έκδοση ειδικών αδειών ρυµούλκησης για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα. 

6. Τη ρύθµιση θεµάτων εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου των εµπορευµατικών µεταφορών και την 

έγκριση καταστατικών λειτουργίας µεταφορικών επιχειρήσεων εµπορευµατικών µεταφορών. 

7. Την έγκριση της σύστασης Μεταφορικών Επιχειρήσεων και των Κοινοπραξιών Εκτέλεσης του έργου 

της Επιβατικής συγκοινωνίας και την έγκριση των αποφάσεων των οργάνων τους (όπου αυτό 

απαιτείται από την νοµοθεσία). 

8. Το σχεδιασµό, την ανάθεση και την εποπτεία της υπεραστικής επιβατικής συγκοινωνίας. Τον έλεγχο 

και την εποπτεία των Κ.Τ.Ε.Λ. που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας. 

9. Τη χορήγηση κάρτας διέλευσης (µπλε). 

10. Τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα, οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων και 

επικινδύνων υλικών και τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων. 

11. Τη συγκρότηση Μικτών Κλιµακίων Ελέγχων οχηµάτων. 

12. Τα πιστοποιητικά επαγγελµατικής κατάρτισης Συµβούλου Ασφαλείας για τη µεταφορά επικινδύνων 

εµπορευµάτων. 

13. Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Ανωνύµων Εταιρειών και συνεταιρισµών Ε.∆.Χ. 

14. Την έκδοση απόφασης για την αλλαγή έδρας επιβατηγών οχηµάτων δηµόσιας χρήσης, κατά το άρθρο 

3 παρ. 2 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α`). 

15. Τον καθορισµό των υπεραστικών γραµµών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, της διαδροµής, των 

στάσεων και του τέρµατος κάθε λεωφορειακής γραµµής Κ.Τ.Ε.Λ. 

16. Τον καθορισµό του ελάχιστου αριθµού των υποχρεωτικών δροµολογίων κοινών, ταχέων και 

υπερταχέων του Κ.Τ.Ε.Λ. και την κατανοµή αυτών ανά 24ωρο, µετά από εισήγηση του Κ.Τ.Ε.Λ. και 

γνώµη της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων προκειµένου για υπεραστικές γραµµές. 

17. Τον καθορισµό του ύψους κοµίστρου στα όρια ευθύνης κάθε Κ.Τ.Ε.Λ. 

18. Τον καθορισµό κοµίστρων υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, µε βάση τις 

ρυθµίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α`). 

19. Την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λεωφορείου από τον κύκλο εργασίας µέσα στο ίδιο 

ηµερολογιακό έτος. 

20. Τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής 

συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων. 
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21. Τον καθορισµό του αριθµού των νέων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων µε ή χωρίς µετρητή, 

που είναι αναγκαίος για την αντιµετώπιση των σχετικών µεταφορικών αναγκών κάθε Περιφερειακής 

Ενότητας της Περιφέρειας µε βάση τις ρυθµίσεις του Ν.4070/2012 όπως κάθε φορά ισχύει.  

22. Την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης από δήµους ή 

επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών 

τους, καθώς και τον καθορισµό της χρονολογίας µέχρι της οποίας επιτρέπεται η κυκλοφορία των 

αυτοκινήτων αυτών, περιλαµβανοµένης και της δυνατότητας παράτασης της. 

23. Τον καθορισµό και άλλων χώρων της ίδιας έδρας, εκτός των προβλεπόµενων, στους οποίους οι 

διαπραττόµενες σοβαρές παραβάσεις επιβατικών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων επισύρουν 

πειθαρχικές, καθώς και διοικητικές κυρώσεις. 

24. Τη διάθεση νέων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων σε άλλους 

δικαιούχους, σε περιπτώσεις παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας άσκησης του παραχωρούµενου 

δικαιώµατος από τους αρχικούς δικαιούχους. 

25. Την κατ` εξαίρεση χορήγηση οριστικών αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων 

σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία πραγµατοποιούν στην Ελλάδα 

σηµαντικές επενδύσεις ή σε επιχειρήσεις, οι οποίες υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόµους. 

26. Την έκδοση απόφασης για προσωρινή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οριστική εξακολούθηση της 

λειτουργίας µεταφορικής επιχείρησης, σε περίπτωση θανάτου ή φυσικής ανικανότητας ή νοµικής 

αδυναµίας του µεταφορέα επιβατών ή εµπορευµάτων. 

27. Τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια εξετάσεων, τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών και τη 

χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελµατικής ικανότητας οδικού µεταφορέα επιβατών ή εµπορευµάτων 

στους απόφοιτους των σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Μεταφορέων. 

28. Τη µεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεµινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις 

κλπ., από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. εντός της Περιφέρειας ή σε όµορες Περιφέρειες και για δροµολόγια χωρίς 

διανυκτέρευση των επιβατών, εφόσον διαπιστωθεί ανεπάρκεια τουριστικών λεωφορείων από την 

προβλεπόµενη επιτροπή και ο καθορισµός της συγκρότησης και του τρόπου λειτουργίας της ίδιας 

επιτροπής. 

29. Τον καθορισµό, µετά από πρόταση της οικείας ∆.Ο.Υ., του χρηµατικού ποσού που καταβάλλεται από 

ιδιοκτήτη Ε.∆.Χ. οχήµατος, προκειµένου να του επιτραπεί να συνεργαστεί µε ιδιοκτήτη όµοιου 

οχήµατος, που ανήκει σε άλλη διοικητική έδρα, για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένης τουριστικής 

περιοχής. 

30. Την καθιέρωση νέας υπεραστικής διαπεριφερειακής γραµµής, καθώς και ο καθορισµός των όρων 

συνεκµετάλλευσης αυτής στην περίπτωση που το Κ.Τ.Ε.Λ., στην περιοχή ευθύνης του οποίου 

βρίσκεται το τέρµα της γραµµής, δεχθεί τη συνεκµετάλλευση. 

31. Την ανάθεση της εκµετάλλευσης νέας υπεραστικής διαπεριφερειακής γραµµής στο Κ.Τ.Ε.Λ. που 

υποβάλλει σχετική αίτηση. Στην περίπτωση που το τέρµα της διαπεριφερειακής γραµµής βρίσκεται σε 

Περιφερειακή Ενότητα άλλης Περιφέρειας, η ανάθεση της εκµετάλλευσης αυτής γίνεται µε κοινή 

απόφαση των Περιφερειαρχών. 

32. Την ανάθεση στον οικείο ∆ήµο της εκµετάλλευσης νέας αστικής και ενδοπεριφερειακής υπεραστικής 

γραµµής στην περίπτωση που η µέση πληρότητα των πρώτων 6 µηνών λειτουργίας και εκµετάλλευσης 

της γραµµής από το Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 

20% και το Κ.Τ.Ε.Λ. αρνηθεί την εκµετάλλευση της γραµµής, εφόσον όµως δεν έχει αρνηθεί την 

πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων στο ποσοστό του 20%. 
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33. Τη δυνατότητα ανάθεσης της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιού, που διενεργείται από Κ.Τ.Ε.Λ. 

Περιφερειακής Ενότητας της ηπειρωτικής περιοχής της Περιφέρειας Αττικής σε ∆ήµο του νησιού µετά 

από σχετική αίτηση του και σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του Κ.Τ.Ε.Λ. της Περιφερειακής Ενότητας αυτού. 

34. Τη χορήγηση κοινοτικής άδειας για διεθνή οδική µεταφορά επιβατών, για λογαριασµό άλλου, µε 

πούλµαν και λεωφορεία, στο έδαφος της Κοινότητας, βάσει του άρθρου 13α του Καν. (ΕΟΚ) αριθµ. 

684/92 του Συµβουλίου της 16ης Μαρτίου 1992, όπως τροποποιήθηκε µε Καν. (ΕΚ) αριθµ. 11/98. 

35. Την έκδοση Βιβλιαρίου Φύλλων Πορείας για διεθνή έκτακτα δροµολόγια που πραγµατοποιούνται µε 

πούλµαν και λεωφορεία µεταξύ κρατών - µελών, βάσει του άρθρου 11 του Καν. (ΕΟΚ) αριθµ. 684/92 

και για έκτακτα δροµολόγια ενδοµεταφορών, βάσει του άρθρου 6 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 12/98. 

36. Τη χορήγηση βεβαίωσης για οδικές µεταφορές, για ίδιο λογαριασµό, που εκτελούνται µε πούλµαν και 

λεωφορεία µεταξύ κρατών που είναι είτε κράτη - µέλη της Ε.Ε. είτε κράτη της ΕΖΕΣ, βάσει του άρθρου 

13 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 684/92. 

37. Την έκδοση Βιβλίων Φύλλων Ελέγχου για απελευθερωµένες έκτακτες διεθνείς µεταφορές επιβατών µε 

πούλµαν και λεωφορεία, προβλεπόµενα από τις πολυµερείς συµφωνίες ASOR και INTERBUS 

(82/505/ΕΟΚ της 12ης Ιουλίου 1982 και 2002/917/ΕΚ της 3ης Οκτωβρίου 2002 αποφάσεις του 

Συµβουλίου αντίστοιχα). 

38. Τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών σε εισαγόµενα µεταχειρισµένα οχήµατα 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

39. Την έκδοση των αδειών δοκιµαστικής κυκλοφορίας (∆.Ο.Κ.) Επιβατηγών Φορτηγών και 

Μοτοσυκλετών. 

40. Τη χορήγηση άδειας σε πλωτά µέσα, που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίµνες, καθώς και σε 

πλωτούς ποταµούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων. 

41. Τον καθορισµό του εξωτερικού χρωµατισµού των ΤΑΞΙ, στη βάση του Ν.4070/2012 όπως ισχύει.  

42. Το συντονισµό των φορέων που λειτουργούν σε επίπεδο µητροπολιτικής αυτοδιοίκησης και παρέχουν 

συγκοινωνιακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο λειτουργίας της αντίστοιχης µητροπολιτικής επιτροπής. 

43. Την αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας του τµήµατος. 

44. Τον έλεγχο τήρησης της νοµοθεσίας και η επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων του τµήµατος. 

 

4. Τεχνικό Τµήµα: Το Τεχνικό Τµήµα είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την πληροφόρηση, την επεξεργασία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και τη χορήγηση 

διοικητικών πράξεων, που αφορούν τεχνικά θέµατα σταθµών εξυπηρέτησης οχηµάτων, τεχνικών 

στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέµατα επικοινωνιών, 

καθώς και γενικότερων τεχνικών θεµάτων αρµοδιότητας των υπηρεσιών Μεταφορών και 

Επικοινωνιών. 

2. Τη χορήγηση αδειών έλξης ελαφρών ρυµουλκούµενων από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα. 

3. Την επεξεργασία των τεχνικών στοιχείων οχηµάτων. 

4. Την έκδοση και ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων - υγραερίων 

και µικτών πρατηρίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Π.∆. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α`), 595/1984 (ΦΕΚ 

218 Α`), όπως ισχύουν, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και σταθµών αυτοκινήτων, κατά το άρθρο 23 του 

Π.∆. 455/1976 (ΦΕΚ 169Α`),όπως ισχύει,  συνεργείων επισκευής οχηµάτων, σταθµών 
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φορτοεκφόρτωσης και σταθµών µετεπιβίβασης, καθώς και η διενέργεια αυτοψιών γηπέδων για τη 

διαπίστωση της καταλληλότητας της θέσης προς ίδρυση τους. 

5. Τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για έκδοση Κ.Ε.Κ. 

6. Τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος επισκευαστή αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και 

µοτοποδηλάτων. 

7. Τη χορήγηση και ανανέωση πιστοποίησης σε συνεργεία επισκευής οχηµάτων για αντικατάσταση 

απενεργοποιηµένων καταλυτών. 

8. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης για ταχογράφους (ψηφιακούς και αναλογικούς) και περιοριστές 

ταχύτητας. 

9. Τη χορήγηση εγκρίσεων τύπου εισαγοµένων µοτοποδηλάτων και εγκρίσεων αλλαγών κυρίων 

χαρακτηριστικών οχηµάτων. 

10. Τη χορήγηση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου σε τεχνίτη, οδηγό, µεταφορική εταιρεία. 

11. Τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 και 2. 

12. Τη χορήγηση εντύπου άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθµού ασύρµατου (CALL SIGN). 

13. Την ανανέωση - τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθµού ασυρµάτου. 

14. Τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ραδιοηλεκτρολόγου Α`, 

ραδιοηλεκτρολόγου Β` και ραδιοτεχνίτη και τη χορήγηση των σχετικών αδειών άσκησης 

επαγγέλµατος. 

15. Τη διενέργεια εξετάσεων και η χορήγηση πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλµατος χειριστού 

ασυρµάτου. 

16. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρολογικού εργαστηρίου. 

17. Τις αυτοψίες σε ραδιοηλεκτρολογικά εργαστήρια και τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. 

18. Τον έλεγχο της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

19. Τη σύνταξη εκθέσεων για την επιβολή προστίµων για παράνοµες κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κατά τις 

διατάξεις των παρ. 5Γ και 5∆ του άρθρου 1 του ν. 2801/2006 (ΦΕΚ 46 Α/3.3.2000) όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν µε το ν. 3431/2006 και ισχύουν. 

20. Τη ρύθµιση θεµάτων ραδιοτηλεπικοινωνιών. 

21. Τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθµών CB, 

καθώς και τη σφράγιση τους. 

22. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των κανονισµών λειτουργίας ερασιτεχνικών και 

πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθµών CB, καθώς και σχετικών 

τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. 

23. Τη χορήγηση αδειών κατασκευής, κατοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών και 

πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου και ειδικών ραδιοδικτύων, καθώς και την ανάκληση αδειών 

λειτουργίας αυτών. 

24. Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.(ή βεβαίωσης  ορθής αναγγελίας) , 

καθώς και την ανάκληση, προσωρινά ή οριστικά της άδειας. (ή βεβαίωσης  ορθής αναγγελίας)  , αν 

διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις µε τις οποίες χορηγήθηκε. 

25. Τον έλεγχο τήρησης της νοµοθεσίας και την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων του τµήµατος. 

26. Την αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας του τµήµατος. 
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5. Τµήµα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης: Το Τµήµα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την πληροφόρηση, τον έλεγχο, την εκτέλεση, τη χορήγηση, τη συγκρότηση, τον προγραµµατισµό και 

την επίβλεψη όλων των πράξεων, που αφορούν άδειες οδήγησης οχηµάτων και δικύκλων, καθώς και 

για θέµατα εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών και οδηγών. 

2. Τη χορήγηση αδειών οδήγησης αυτοκινήτων και µοτοσικλετών όλων των κατηγοριών ο 

προγραµµατισµός και τη διενέργεια των σχετικών εξετάσεων (θεωρητικές - πρακτικές). 

3. Τη χορήγηση αδειών εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τις αναθεωρήσεις αυτών. 

4. Την παραποµπή υποψηφίων οδηγών και οδηγών σε ιατρική εξέταση.  

5. Τη χορήγηση καρτών στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. 

6. Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας (ή βεβαίωσης  ορθής αναγγελίας)  σχολών εκπαίδευσης 

υποψηφίων οδηγών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ). 

7. Τη συγκρότηση και λειτουργία Πειθαρχικών Συµβουλίων Εκπαιδευτών. 

8. Τη συγκρότηση και λειτουργία µικτών συνεργείων ελέγχου κανονισµού λειτουργίας Ε.∆.Χ. 

9. Τις µετατροπές των ερασιτεχνικών αδειών οδήγησης σε επαγγελµατικές και αντίστροφα και τις 

µετατροπές των ξένων αδειών σε ελληνικές καθώς και επεκτάσεις αδειών οδήγησης σε ανώτερη 

κατηγορία. 

10. Την επαναχορήγηση αδειών οδήγησης (ΣΕΣΟ). 

11. Τη χορήγηση ειδικών αδειών οδήγησης Ε.∆.Χ., αναθεωρήσεις και αντίγραφα αυτών και τη διενέργεια 

σχετικών εξετάσεων. 

12. Τις αποφάσεις προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης και επαναχορήγησης αδειών οδήγησης και 

ειδικών αδειών Ε.∆.Χ. 

13. Τις πράξεις επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων σε οδηγούς κάθε κατηγορίας οχηµάτων. 

14. Τη σύναψη συµβάσεων µε συνεργαζόµενους ιατρούς εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών. 

15. Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σχολών εκπαίδευσης οδικών µεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και 

εκπαίδευσης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ). 

16. Την τήρηση Μητρώου ειδικών αδειών Ε.∆.Χ. αυτοκινήτων και Μητρώου οδηγών Ε.∆.Χ. 

17. Τη χορήγηση αδειών οδήγησης µέσων σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ - ΤΡΑΜ - ΗΣΑΠ - ΗΛΠΑΠ κλπ.) και 

τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων. 

18. Την αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας του τµήµατος. 

19. Τον έλεγχο τήρησης της νοµοθεσίας και την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων του τµήµατος. 

 

6. Το Τµήµα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής 

Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ασκεί επιπλέον τις αρµοδιότητες: 

1.  Της συγκρότησης επιτροπών πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών, µε ηλεκτρονικό σύστηµα, για 

το σύνολο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. 

2. Της λειτουργίας του Πειθαρχικού Συµβουλίου του κανονισµού λειτουργίας επιβατικών αυτοκινήτων 

δηµόσιας χρήσης (Ε.∆.Χ.), για το σύνολο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Περιφέρειας. 

Η Γραµµατειακή υποστήριξη του Πειθαρχικού Συµβουλίου παρέχεται κατά χωρική αρµοδιότητα από 

υπαλλήλους της αντίστοιχης υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών 
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7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την επικοινωνία, την ενηµέρωση, την παραλαβή, τον έλεγχο, τη διαβίβαση, την πληροφόρηση και τη 

διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων της ∆ιεύθυνσης. 

2. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

3. Την τήρηση του γενικού Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

4. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

5. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες τις ∆ιεύθυνσης. 

6. Τη µέριµνα για την καθαριότητα και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 

7. Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

8. Την αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας του τµήµατος. 

9. Τον έλεγχο τήρησης της νοµοθεσίας και την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης, όπου αυτή η αρµοδιότητα δεν ασκείται από άλλο τµήµα της 

∆ιεύθυνσης. 

8. Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής 

Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, ασκεί επιπλέον την αρµοδιότητα: 

10. Της εξυπηρέτησης αιτηµάτων που υποβάλλονται ταχυδροµικά ή µε άλλο µέσο από τα Κ.Ε.Π. για το 

σύνολο των αρµοδιοτήτων όλων των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. 

 

Άρθρο 73 

∆ιεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο. 

1. Αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Κ.Τ.Ε.Ο., είναι ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχηµάτων, που αφορά την 

ασφαλή κυκλοφορία τους, οι ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι οχηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, η τεχνική 

επιθεώρηση οχηµάτων όλων των κατηγοριών, όπου αυτή απαιτείται και η συµπλήρωση των τεχνικών 

στοιχείων στο Πρακτικό Επιθεώρησης Οχηµάτων. Ο συντονισµός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 

Τµηµάτων Κ.Τ.Ε.Ο., που συνιστώνται στην Περιφέρεια Αττικής. 

2. Τη ∆ιεύθυνση Κ.Τ.Ε.Ο. απαρτίζουν τα εξής τµήµατα: 

1. Τµήµα Κ.Τ.Ε.Ο. Χολαργού 

2. Τµήµα Κ.Τ.Ε.Ο. Ελληνικού 

3. Τµήµα Κ.Τ.Ε.Ο. Αναβύσσου 

4. Τµήµα Κ.Τ.Ε.Ο. Μάνδρας 

5. Τµήµα Κ.Τ.Ε.Ο. Μεγάρων 

3. Τα ανωτέρω τµήµατα Κ.Τ.Ε.Ο. είναι αρµόδια ιδίως για: 

1. Τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχηµάτων για την ασφαλή κυκλοφορία τους, καθώς και για 

τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. 

2. Τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των κάθε κατηγορίας οδικών οχηµάτων. 

3. Την έκδοση µηχανογραφηµένου ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου. 

4. Τον έλεγχο ηχητικής στάθµης των πετρελαιοκίνητων αναρίθµων οχηµάτων όλων των κατηγοριών κάτω 

των 3500kg µε την µέθοδο "εν στάσει". 
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5. Τις προµήθειες ανταλλακτικών, µηχανηµάτων, αποθήκευση αυτών - Αξιολόγηση προµηθευτών 

(απαίτηση προτύπου ΕΝ 45004). 

6. Τον έλεγχο καυσαερίων στα προγραµµατισµένα περιοδικής βάσης αυτοκίνητα για περιοδικό τεχνικό 

έλεγχο. 

7. Τον έλεγχο καυσαερίων µε χορήγηση Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) αυτοτελώς. 

8. Τη µέτρηση θορύβου σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της οδηγίας 92/97 ΕΟΚ (κοινή υπουργική απόφαση 

25006/2234/93, Β523 όπως κάθε φορά ισχύει µε τη µέθοδο "εν στάσει"). 

9. Τη µέτρηση θορύβου µοτοσυκλετών βάση της κοινής υπουργικής απόφασης 28340/2440/92 (ΦΕΚ 

532/Β/92). 

10. Τη µέριµνα για τη συντήρηση των µηχανηµάτων ελέγχου - ∆ιακρίβωση αυτών - Τήρηση σχετικού 

αρχείου (απαίτηση προτύπου ΕΝ 45004). 

11. Τον έλεγχο διασκευασµένων οχηµάτων και την έκδοση εκθέσεων διασκευής. 

12. Τον έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών κάθε τύπου λεωφορείου. 

13. Τους Ειδικούς Ελέγχους Οχηµάτων σε µη περιοδική βάση (έλεγχος κατάστασης αποσβεστήρων 

κραδασµών - έλεγχος γεωµετρίας συστήµατος διεύθυνσης και τροχών - µέτρησης ισχύος κινητήρα 

κλπ.) µε την ενεργοποίηση του Ειδικού ∆ιαδρόµου. 

14. Τις Γενικές Εγκρίσεις Μεµονωµένων Οχηµάτων (Γ.Ε.Μ.Ο.), τις επιθεωρήσεις – εγκρίσεις οχηµάτων 

ειδικού σκοπού, διασκευασµένων αναπηρικών οχηµάτων κ.λπ. 

15. Τον έλεγχο τήρησης προδιαγραφών οχηµάτων µεταφοράς επικινδύνων υλικών (A.D.R.) και την 

έκδοση πιστοποιητικών A.D.R. 

16. Την έκδοση βεβαίωσης Σ.Α.Π. (Σύστηµα Αντιεµπλοκής Πέδησης). 

17. Την έκδοση Π.Ε.Τ.Ε. (Πρακτικό Εκουσίου Τεχνικού Ελέγχου). 

18. Τον έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισµού, µε τον οποίο καθίσταται δυνατή η 

χρησιµοποίηση υγραερίου, φυσικού αερίου, εναλλακτικών καυσίµων καθώς και εγκατάστασης ή 

απεγκατάστασης του εξοπλισµού αυτού για την κίνηση αυτοκινήτων οχηµάτων και ασφαλούς 

κυκλοφορίας αυτών και την έκδοση πρακτικών ειδικών ελέγχων. 

19. Την τεχνική επιθεώρηση των Ε.Ι.Χ. και Ε.∆.Χ. οχηµάτων και δικύκλων, όταν απαιτείται, καθώς και των 

Φ.∆.Χ., Φ.Ι.Χ., Λ.Ι.Χ., Λ.∆.Χ., κάθε κατηγορίας ανεξαρτήτου Μικτού Βάρους, και την συµπλήρωση των 

τεχνικών τους στοιχείων στο πρακτικό επιθεώρησης. 

20. Την έκδοση έκθεσης επιθεώρησης οχηµάτων για έγκριση τύπου, όταν και εφόσον απαιτείται. 

21. Την έκδοση πιστοποιητικών αδειών Ε.∆.∆.Μ. (Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη ∆ιεθνών Μεταφορών), όταν και 

εφόσον απαιτείται. 

22. Τις πραγµατογνωµοσύνες ατυχηµάτων από οχήµατα ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. 

23. Την τήρηση πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και µητρώου προσωπικού. 

24. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

25. Την αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων. 

26. Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

27. Τη µέριµνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, για την προµήθεια γραφικής ύλης και 

αναλωσίµων υλικών και για την καθαριότητα των κτηριακών και εν γένει εγκαταστάσεων του. 

28. Τη µέριµνα για τη συντήρηση του συνόλου των υποδοµών που διαθέτει το Κ.Τ.Ε.Ο. 

29. Τον προσδιορισµό αναγκών εκπαίδευσης προσωπικού. 

30. Την τήρηση συστήµατος και σχετικών αρχείων. 
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31. Τη συνεχή επικαιροποίηση της τεκµηρίωσης του συστήµατος ελέγχου σε σχέση µε τις εκτελούµενες 

ενέργειες. 

32. Την ανασκόπηση και ενηµέρωση της ∆ιοίκησης. 

33. Τον έλεγχο αρχείων και δεδοµένων. 

34. Τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων. 

35. Την τήρηση και ενηµέρωση αρχείου εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού. 

36. Τις εισηγήσεις και τροποποιήσεις στο Σύστηµα Ποιότητας µε στόχο την αποτελεσµατικότερη 

εφαρµογή του. 

37. Τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων στα πλαίσια επικύρωσης των µεθόδων ελέγχου (για τη 

λειτουργία π.χ. µηχανηµάτων). 

38. Τον έλεγχο προς διακρίβωση των µηχανηµάτων. 

39. Τη µέτρηση θορύβου των κάθε κατηγορίας οδικών οχηµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και µετά από απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου. 

40. Την οργάνωση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των µηχανοκίνητων οχηµάτων, κάθε είδους, από τα 

∆ηµόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.) κάθε νοµού, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 3α του ν. 

3446/2006 (ΦΕΚ 49Α`), όπως κάθε φορά ισχύει. 

41. Τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους οχηµάτων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Άρθρο 74 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 

1. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας είναι αρµόδια για το συντονισµό και την 

παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της 

εύρυθµης λειτουργίας τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους, 

ιδιαίτερα στους τοµείς προαγωγής και προστασίας της δηµόσιας υγείας του τοπικού πληθυσµού, της 

καταπολέµησης της φτώχειας και του αποκλεισµού, της προώθησης της κοινωνικής συνοχής και της 

προάσπισης ευπαθών οµάδων µέσα από ένα αποτελεσµατικό δίκτυο υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας και 

αλληλεγγύης. 

2. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε τα καθ' ύλην αρµόδια Υπουργεία για την καλύτερη 

αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους. 

3. Η Γενική ∆ιεύθυνση συνεργάζεται µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Έργων και 

Υποδοµών στο σχεδιασµό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο 

του θεµατικού αντικειµένου της. 

4. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας συγκροτείται από τις εξής οργανικές 

µονάδες: 

1. Γραφείο Υποστήριξης  Γενικής ∆ιεύθυνσης  

2. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας 

3. ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας 

4. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών 
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5. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα 

Αθηνών 

6. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα 

Αθηνών 

7. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

8. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

9. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

10. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 

Τοµέα Αθηνών 

11. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Νότιου 

Τοµέα Αθηνών 

12. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου 

Τοµέα Αθηνών 

13. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού 

Τοµέα Αθηνών 

14. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς 

και Νήσων 

15. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής 

Αττικής 

16. ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής 

 

Άρθρο 75 

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης  

Το Γραφείο Υποστήριξης Γενικής ∆ιεύθυνσης υποστηρίζει τον Γενικό ∆ιευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων 

του, ιδίως στο έργο συντονισµού και  εποπτείας των υπηρεσιακών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης, στην 

παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων, στην 

σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες,  στην οργάνωση της επικοινωνίας 

µε τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση 

της αποστολής του. 

 

Άρθρο 76 

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας 

1. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας Περιφέρειας ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση 

της υγείας και της ευεξίας του πληθυσµού, τοπικού, παγκόσµιου, µετακινούµενου και µη, µέσω πολυτοµεακών 

συνεργασιών και πρακτικών που αποσκοπούν στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του 

ατόµου, ώστε να είναι ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω στην υγεία του και να τη βελτιώσει, στον 
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εκσυγχρονισµό, τον έλεγχο και την προστασία των επαγγελµάτων και των υπηρεσιών υγείας, µε σαφή 

προσανατολισµό στην ποιότητα ζωής ασθενών και µη, και µε βάση τις ανάγκες ευάλωτων οµάδων του 

πληθυσµού, καθώς και στην προστασία και προαγωγή της υγείας µε την ανάπτυξη προγραµµάτων αγωγής 

υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας. 

2. Όλες οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας Περιφέρειας ασκούνται για την Περιφερειακή 

Ενότητα του Κεντρικού Τοµέα πλην της χορήγησης και ανάκλησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών 

Κλινικών, Μονάδων Χρόνιας Αιµοκάθαρσης, της εξέτασης των επί αµοιβή εκδιδοµένων προσώπων, της 

χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Πολυϊατρείων - Πολυοδοντιατρείων ή ∆ιαγνωστικών 

Εργαστηρίων οποιασδήποτε νοµικής µορφής (Π.∆. 84/2001), της χορήγησης άδειας σκοπιµότητας λειτουργίας 

µηχανηµάτων ιοντιζουσών ακτινοβολίας και των ιδιωτικών ∆ιαγνωστικών Εργαστηρίων και Πολυϊατρείων, της 

χορήγησης τίτλων ιατρικής και νοσηλευτικής ειδικότητας καθώς και του σχεδιασµού - συντονισµού εποπτείας 

προγραµµάτων ∆ηµόσιας Υγείας (BCG, προληπτικός εµβολιασµός γρίπης) σε συνεργασία µε τους 

συναρµόδιους φορείς και µε τις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες, τη βεβαίωση λειτουργίας Μ.Η.Ν., την 

υπαγωγή των ιδιωτικών κλινικών σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, οι οποίες αρµοδιότητες ασκούνται 

για όλη την Περιφέρεια Αττικής. 

3. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Υπηρεσιών και Επαγγελµάτων Υγείας 

2. Τµήµα ∆ηµόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας 

3. Τµήµα Φαρµάκων και Φαρµακείων 

4. Τµήµα Ειδικοτήτων 

5. Τµήµα Ιδιωτικών Κλινικών, Μονάδων Χρόνιας Αιµοκάθαρσης, Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας 

6. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

4. Τµήµα Υπηρεσιών και Επαγγελµάτων Υγείας: Το Τµήµα Υπηρεσιών και Επαγγελµάτων Υγείας είναι 

αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη χορήγηση βεβαιώσεων ή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών  ∆ιαγνωστικών Εργαστηρίων 

οποιασδήποτε νοµικής µορφής (Π.∆. 84/2001), τη χορήγηση άδειας σκοπιµότητας λειτουργίας 

µηχανηµάτων ιοντιζουσών ακτινοβολίας και των ιδιωτικών ∆ιαγνωστικών Εργαστηρίων και 

Πολυϊατρείων, τη χορήγηση τίτλων ιατρικής ειδικότητας. 

2. Τη χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελµάτων υγείας, παραϊατρικών επαγγελµάτων και 

σχετικών βεβαιώσεων που αφορούν σε αυτά, αδειών λειτουργίας  εργαστηρίων και πάσης φύσεως 

χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλµατος υγείας, την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και σκοπιµότητας 

φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, την εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών Συλλόγων 

3. Τη διαχείριση ενστάσεων στην περίπτωση που ο ιατρικός/ οδοντιατρικός σύλλογος δεν χορηγεί άδεια 

λειτουργίας σε ιατρεία/ οδοντιατρεία, πολυϊατρεία / πολυοδοντιατρεία. 

4. Τη χορήγηση τίτλων νοσηλευτικής ειδικότητας. 

5. Την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους. 
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5. Τµήµα ∆ηµόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας: Το Τµήµα ∆ηµόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας είναι 

αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την εκπόνηση και εφαρµογή σε συνεργασία µε τις λοιπές ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριµνας προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής. 

2. Τη διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και προάσπιση της δηµόσιας υγείας. 

3. Τους εµβολιασµούς µετακινούµενου πληθυσµού. 

4. Τη χορήγηση προληπτικής, φαρµακευτικής αγωγής όπως χηµειοπροφύλαξη. 

5. Την ενηµέρωση για την αντιµετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήµατα, για την κατανάλωση 

νερού και τροφίµων, για τις επιδηµίες λοιµωδών νοσηµάτων σε διάφορες χώρες, καθώς και για τη 

λήψη µέτρων για την πρόληψη λοιµωδών νοσηµάτων, την επιδηµιολογικής τους επιτήρησης για την 

ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών µέσω των οποίων τα άτοµα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον 

έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν. 

6. Την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής, ψυχικής υγιεινής, 

κοινωνικής επανένταξης και αποϊδρυµατοποίησης χρονίως ψυχικά πασχόντων. 

7. Την πρόληψη εξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες. 

8. Την αντιµετώπιση του αλκοολισµού. 

9. Την κατάχρηση ουσιών, τις ψυχικές εξαρτήσεις και τον εθισµό. 

10. Την συνεργασία µε το αρµόδιο καθ' ύλην Υπουργείο και µε φορείς για την υλοποίηση προγραµµάτων 

∆ηµόσιας Υγείας. 

11. Την έκδοση, ανανέωση, παράταση, και ανάκληση πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλµατος των επ' 

αµοιβή εκδιδοµένων ατόµων και του υπηρετικού προσωπικού των οίκων ανοχής. 

12. Την αρµοδιότητα σύγκλισης γνωµοδοτικής επιτροπής του αρ.3 παρ.2 του ν. 2734/1999 µε θέµα τη 

χορήγηση ή µη άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οίκου ανοχής. 

13. Την πρόληψη σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων µετά από εξετάσεις και τη χορήγηση 

βιβλιαρίων υγείας. 

14. Τη διακίνηση πάσης φύσεως βιβλιαρίων του Παιδιού. 

15. Τη χορήγηση διατροφικού επιδόµατος Νεφροπαθών και ή τήρηση αρχείου επιδοµατούχων 

αιµοκαθαιρόµενων και µεταµοσχευµένων. 

16. Τη χορήγηση πιστοποιητικών σε βιοµηχανίες τροφίµων που εξάγουν τρόφιµα προορισµένα για 

ανθρώπινη κατανάλωση από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα βαρέα λοιµώδη 

νοσήµατα απ' αυτά που αναφέρονται στο ∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό. 

6. Τµήµα Φαρµάκων και Φαρµακείων: Το Τµήµα Φαρµάκων και Φαρµακείων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τον έλεγχο φαρµάκων. 

2. Την έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς και µη. 

3. Τη θεώρηση µπλοκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών γιατρών και νοσηλευτικών ιδρυµάτων. 
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4. Την παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρµάκων των φαρµακείων και των 

νοσηλευτικών ιδρυµάτων. 

5. Την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρµακείων και φαρµακαποθηκών και τον έλεγχο αυτών. 

6. Την παρακολούθηση Φοιτητών και Βοηθών Φαρµακείου. 

7. Τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος Φαρµακοποιού και Βοηθού Φαρµακείου. 

8. Την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές 

συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρµακοποιούς που πωλούν 

ναρκωτικά µε απλές και όχι µε ειδικές συνταγές. 

9. Την εποπτεία Φαρµακευτικών Συλλόγων. 

10. Τον έλεγχο για την καταστροφή ναρκωτικών φαρµάκων. 

7. Τµήµα Ειδικοτήτων: Το Τµήµα Ειδικοτήτων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την παραλαβή αιτήσεων ιατρών για κατάταξη σε λίστες διορισµού στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία που 

εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής. 

2. Την τήρηση αρχείου και σειράς προτεραιότητας των συµπεριλαµβανοµένων στις λίστες ιατρών. 

3. Τη χορήγηση βεβαιώσεων στους ιατρούς που είναι εγγεγραµµένοι στις λίστες αναµονής, προς 

ενηµέρωσή τους, για παράταση της θητείας τους στα Νοσοκοµεία ή για τα αγροτικά ιατρεία. 

4. Τη διενέργεια κληρώσεων για την πλήρωση θέσεων σε νεοδηµιούργητες κλινικές. 

 

8. Τµήµα Ιδιωτικών Κλινικών, Μονάδων Χρόνιας Αιµοκάθαρσης, Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας: Το Τµήµα 

Ιδιωτικών Κλινικών, Μονάδων Χρόνιας Αιµοκάθαρσης, Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας είναι αρµόδιο ιδίως 

για:  

1. Την παροχή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών κλινικών και  Μονάδων χρόνιας 

αιµοκάθαρσης. 

2. Τη βεβαίωση λειτουργίας Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας 

3. Την υπαγωγή των ιδιωτικών κλινικών σε πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσµεύσεις 

 

9. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

2. Την διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Την αρχειοθέτηση. 

4. Τη µέριµνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου. 

5. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες τις ∆ιεύθυνσης. 

6. Τη µέριµνα για την καθαριότητα του κτιρίου. 

7. Την  παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 
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8. Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής. 

9. Τη θεώρηση και διάτρηση µπλοκ ιδρυµάτων, συλλόγων και σωµατίων ιατρικής αντίληψης µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

10. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

 

Άρθρο 77 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας  

1. Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας ασκεί ιδίως αρµοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την 

οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωµένους, άτοµα µε αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες, καθώς και 

αρµοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονοµική στήριξη ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, στη 

διεξαγωγή ερευνών για την πρόληψη και αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της 

κοινωνίας. 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας µε τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 

Κεντρικού Τοµέα, µε εξαίρεση τις αρµοδιότητες του τµήµατος Κοινωνικής Αρωγής που αφορούν σε όλη την 

Περιφέρεια Αττικής, κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτή τµήµατα: 

1. Τµήµα Κοινωνικής Αρωγής 

2. Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών- Κοινωνικής Εργασίας 

3. Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

4. Τµήµα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης 

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

3. Τµήµα Κοινωνικής Αρωγής: Το Τµήµα Κοινωνικής Αρωγής είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την έκδοση και ανάκληση παραχωρητηρίων. 

2. Τη ρύθµιση των δόσεων και τη βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων. 

3. Τη νοµιµοποίηση ανωµάλων αγοραπωλησιών και τα σχετικά µε την ανταλλαγή και µεταβίβαση 

παραχωρηθέντων ακινήτων. 

4. Την επιχορήγηση αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες είχε ιδρύσει η 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή µετείχε σε αυτές, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιµετώπιση 

προβληµάτων, που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, και εφόσον η 

πραγµατοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή, από την Περιφέρεια. 

 

4. Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών- Κοινωνικής Εργασίας: Το Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών- Κοινωνικής 

Εργασίας είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δοµών σε επίπεδο Περιφέρειας για θέµατα κοινωνικής 

πρόνοιας. 

2. Την άσκηση αρµοδιοτήτων σχετικών µε τον Κοινωνικό Σύµβουλο, κατ' εφαρµογή της παρ. 4 του 

άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α' 213) σε θέµατα ελέγχου φορέων µη υπαγόµενων στο δηµόσιο τοµέα 
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κερδοσκοπικού και µη χαρακτήρα που έχουν σχέση µε την προστασία παιδιών, ηλικιωµένων, ΑΜΕΑ 

κ.λπ., περιλαµβανοµένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων. 

3. Τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρµογή των προγραµµάτων πρόνοιας. 

4. Τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος κοινωνικού λειτουργού και της άδειας 

άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος του κοινωνικού λειτουργού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 

την τήρηση σχετικού µητρώου µε διαρκή ενηµέρωση. 

5. Τον καθορισµό των προϋποθέσεων και του τρόπου άσκησης του αντικειµένου της κοινωνικής 

εργασίας σε όλους τους τοµείς εφαρµογής. 

6. Την εκπαίδευση σπουδαστών κοινωνικής εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. 

7. Την εφαρµογή προγραµµάτων στέγασης, κοινωνικής και οικονοµικής επανένταξης ευπαθών οµάδων 

του πληθυσµού. 

8. Τη συµβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ευπαθών οµάδων, για θέµατα άσκησης 

κοινωνικής εργασίας. 

9. Θέµατα διακρατικών υιοθεσιών µε τη χωρική αρµοδιότητα που προβλέπεται στο Π.∆. 226/99. 

10. Τη σύνταξη εκθέσεων ιδιωτικών υιοθεσιών. 

11. Την αναζήτηση ριζών µετά την ενηλικίωση του υιοθετηµένου παιδιού (Ν.2447/1996). 

12. Την αναζήτηση βιολογικών γονέων κατά τη διαδικασία της ιδιωτικής υιοθεσίας.  

13. Την παρακολούθηση της προσαρµογής του θετού τέκνου µετά την υιοθεσία. 

14. Την καταβολή του βοηθήµατος της Μπαγκείου Επιτροπής. 

15. Την κατανοµή θέσεων ηλικιωµένων µελών των ΚΑΠΗ στο κατασκηνωτικό πρόγραµµα του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

16. Την τήρηση Μητρώου Κοινωνικών Λειτουργών µε αρµοδιότητα για όλη την Περιφέρεια Αττικής. 

17. Τη χορήγηση ∆ελτίων Μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α. 

18. Την αναδοχή των ανηλίκων . 

19. Την κοινωνική έρευνα και εποπτεία (Π∆ 86/2009) για τους ανηλίκους των οποίων η επιτροπεία έχει 

ανατεθεί σε ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 1600 του ΑΚ.  

20. Τη διενέργεια έρευνας καταλληλότητας για υποψηφίους αναδόχους γονείς, οι οποίοι επιθυµούν να 

εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Ανάδοχων Γονέων. 

21. Την υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης υποψηφίων αναδόχων γονέων, οι οποίοι είναι 

εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανάδοχων Γονέων.  

 

5. Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Το Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών σε υπερτοπικό 

επίπεδο. 
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2. Την ανάληψη χορηγούµενων οικονοµικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης που 

εποπτεύονται από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που αποτελούν προϊόν των Ειδικών 

Κρατικών Λαχείων. 

3. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων ή ατόµων, που 

πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 

4. Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, τον έλεγχο και εποπτεία Κ∆ΑΠ και Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ. 

5. Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, και η εποπτεία Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης 

ΑΜΕΑ µε νοητική υστέρηση. (Απόφαση Π3β/Φ.ΓΕΝ /Γ.Π. οικ. 3394 (ΦΕΚ 74 Β'/29-1-2007). 

6. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και εποπτεία σε Μ.Φ.Η. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Κ.Η.Φ.Η. 

7. Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και η εποπτεία Κέντρων Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης από φυσικά ή ΝΠΙ∆. (Π.∆. 395/93 (ΦΕΚ 166 Α'/28-9-1993) κ.λπ.). 

8. Την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα, παραρτηµάτων κοινωφελών οργανισµών που 

εδρεύουν στην αλλοδαπή. (Υ.Α. Π4/Φ69/1727 (ΦΕΚ 385Β'/ 24-5-94). 

9. Την εγγραφή στο µητρώο της Περιφέρειας φορέων κοινωνικής φροντίδας. 

10. Την αδειοδότηση και εποπτεία Βρεφονηπιακών Σταθµών Ολοκληρωµένης Φροντίδας. 

11. Την αδειοδότηση και εποπτεία Θεραπευτηρίων Χρόνιων Παθήσεων. 

12. Την έγκριση απολογισµού διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών σε 

υπερτοπικό επίπεδο. 

13. Τη συγκρότηση ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής επί των προσφυγών κατά των γνωµοδοτήσεων 

πρωτοβάθµιων επιτροπών και τη διοικητική υποστήριξη. 

14. Τον σχεδιασµό και τη υλοποίηση περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων 

κοινωνικής φροντίδας. 

15. Τη συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για θέµατα ισότητας των 

φύλλων, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, η κατάρτιση σε συνεργασία µε τη 

Γενική Γραµµατεία Ισότητας του ετήσιου προγράµµατος δράσης και η παρακολούθηση της εφαρµογής 

του. 

16. Τη πληροφόρηση για τις πολιτικές ισότητας και τη σχετική νοµοθεσία και η µέριµνα για την εφαρµογή 

τους.     

17. Την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία παρεµβάσεων, προτάσεων και επιµέρους 

αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης και τις σχετικές 

εισηγήσεις των Περιφερειακών και ∆ηµοτικών Συµβουλίων και των αρµόδιων για θέµατα κοινωνικής 

προστασίας υπηρεσιών τους. 

18.  Τη διατύπωση εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη µέτρων και τη διαµόρφωση σχετικών πολιτικών 

και την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συµβούλιο για έγκριση. 

19.  Τη σύνταξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), σε συνεργασία µε 

τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της 

∆ιεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας. 
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20. Το συντονισµό των ∆ήµων εντός των ορίων της Περιφέρειας σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και τη 

µέριµνα για την εφαρµογή των οριζόντιων µέτρων πολιτικής και την ανάπτυξη παρεµβάσεων στο 

πλαίσιο της αντιµετώπισης ειδικών τοπικών αναγκών 

21. Την κατάλληλη υποστήριξη και διάθεση τεχνογνωσίας στους ∆ήµους για την εφαρµογή και 

παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης. 

22. Τη δικτύωση όµορων ∆ήµων µε επιδιωκόµενο σκοπό την αντιµετώπιση κοινών αναγκών. 

23. Την παρακολούθηση σε περιφερειακό επίπεδο των ΠΕ.Σ.Κ.Ε., µε έµφαση στην πρόοδο, που έχει 

επιτευχθεί κατά την εφαρµογή των επιµέρους δράσεων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, 

τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο ∆ήµων. 

24. Την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήµατα και τις εισηγήσεις των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών των ∆ήµων, καθώς και την εξέταση της µεταβολής των δεικτών κοινωνικού 

αποκλεισµού, σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 

25. Τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων µε εκπροσώπους της Περιφέρειας, των ∆ήµων, των κοινωνικών 

εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υλοποίησης παρεµβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, 

της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης στο πλαίσιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

(Ε.Υ.∆. – Π.Ε.Π.), του Τµήµατος Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σχετικά µε 

την υλοποίηση των επιµέρους παρεµβάσεων και γενικότερα τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου – 

διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο. 

26. Τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεµβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

27. Την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισµό αποκλίσεων στην υλοποίηση. 

28. Τη διαβίβαση στοιχείων, δεδοµένων και πληροφοριών προς το Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού. 

29. Τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης, κατόπιν έγκρισης από το Περιφερειακό Συµβούλιο, προς 

τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της 

∆ιεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας. 

 

 

6. Τµήµα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης:  

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποσκοπεί: α. στην αποτελεσµατική παρακολούθηση και το συντονισµό των 

στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέµατα 

πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, γ. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών 

στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισµού και δ. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Το Τµήµα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης 

είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης για τη 

διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριµένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων της Περιφέρειας. 
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2. Την ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής 

ένταξης των ωφελούµενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως σε ζητήµατα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά 

εργασίας και της ανάπτυξης οικονοµικής δραστηριότητας. 

3. Την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινοµένων, όπως ακραία φτώχεια, 

υπερχρεωµένα νοικοκυριά και την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων 

πληθυσµιακών οµάδων. 

4. Τη δηµιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού 

χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινοµένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και 

δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής. 

 

7. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την τήρηση Πρωτόκολλου της υπηρεσίας. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Την αρχειοθέτηση. 

4. Τη µέριµνα για τη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου. 

5. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες τις ∆ιεύθυνσης. 

6. Τη µέριµνα για την καθαριότητα του κτιρίου. 

7. Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

8. Τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου στο δακτύλιο σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

9. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

 

8. Οι ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειακών Ενοτήτων οφείλουν να 

υποστηρίζουν την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας στις αρµοδιότητες που προκύπτουν από την ανάπτυξη του 

Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης πολιτικών κοινωνικής ένταξης και 

συνοχής. 

 

 

Άρθρο 78 

∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου, 
Βορείου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής 

Αττικής 

1. Οι ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας είναι αρµόδιες για το συντονισµό και την 

παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων που υπάγονται σ' αυτές, την εξασφάλιση της 

εύρυθµης λειτουργίας τους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους. 
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2. Οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία µε τα καθ' ύλην αρµόδια Υπουργεία για την καλύτερη 

αντιµετώπιση των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους. 

3. Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτές τµήµατα: 

1. Τµήµα Υπηρεσιών και Επαγγελµάτων Υγείας 

2. Τµήµα ∆ηµόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας 

3. Τµήµα Φαρµάκων και Φαρµακείων 

4. Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης   

5. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

4. Τµήµα Υπηρεσιών και Επαγγελµάτων Υγείας: Το Τµήµα Υπηρεσιών και Επαγγελµάτων Υγείας είναι 

αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελµάτων υγείας και παραϊατρικών επαγγελµάτων 

και σχετικών βεβαιώσεων που αφορούν σε αυτά, αδειών λειτουργίας εργαστηρίων και πάσης 

φύσεως χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλµατος υγείας, την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και σκο-

πιµότητας φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, την εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, 

φαρµακευτικών συλλόγων. 

5. Τµήµα ∆ηµόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας: Το Τµήµα ∆ηµόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας είναι 

αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τη διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και προάσπιση της δηµόσιας υγείας, εφαρµογή 

προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής. 

2. Τους εµβολιασµούς µετακινούµενου πληθυσµού. 

3. Την ενηµέρωση για την αντιµετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήµατα, για την κατανάλωση 

νερού και τροφίµων, για τις επιδηµίες λοιµωδών νοσηµάτων σε διάφορες χώρες, καθώς και για τη 

λήψη µέτρων για την πρόληψη λοιµωδών νοσηµάτων, και την επιδηµιολογική τους επιτήρηση για την 

ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών µέσω των οποίων τα άτοµα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον 

έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν. 

4. Την εφαρµογή προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής και ψυχικής υγιεινής.  

5. Την πρόληψη εξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες. 

6. Την αντιµετώπιση του αλκοολισµού, την κατάχρηση ουσιών, τις ψυχικές εξαρτήσεις και τον εθισµό. 

7. Την έκδοση, ανανέωση, παράταση, και ανάκληση πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλµατος των επ' 

αµοιβή εκδιδοµένων ατόµων και του υπηρετικού προσωπικού των οίκων ανοχής. 

8. Τη διακίνηση πάσης φύσεως βιβλιαρίων του Παιδιού. 

9. Τη χορήγηση διατροφικού επιδόµατος Νεφροπαθών και ή τήρηση αρχείου επιδοµατούχων 

αιµοκαθαιρόµενων και µεταµοσχευµένων. 
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10. Τη χορήγηση πιστοποιητικών σε βιοµηχανίες τροφίµων που εξάγουν τρόφιµα προορισµένα για 

ανθρώπινη κατανάλωση από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα βαρέα λοιµώδη 

νοσήµατα απ' αυτά που αναφέρονται στο ∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό. 

11. Τη διαχείριση ενστάσεων στην περίπτωση που ο ιατρικός/ οδοντιατρικός σύλλογος δεν χορηγεί άδεια 

λειτουργίας σε ιατρεία/ οδοντιατρεία. 

 

6. Τµήµα Φαρµάκων και Φαρµακείων: Το Τµήµα Φαρµάκων και Φαρµακείων είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Τον έλεγχο φαρµάκων. 

2. Την έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς και µη. 

3. Τη θεώρηση µπλοκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών γιατρών και νοσηλευτικών ιδρυµάτων. 

4. Την παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρµάκων των φαρµακείων και των 

νοσηλευτικών ιδρυµάτων. 

5. Την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρµακείων και φαρµακαποθηκών και τον έλεγχο αυτών. 

6. Την παρακολούθηση Φοιτητών και Βοηθών Φαρµακείου. 

7. Τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος Φαρµακοποιού και Βοηθού Φαρµακείου. 

8. Την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές 

συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρµακοποιούς που πωλούν 

ναρκωτικά µε απλές και όχι µε ειδικές συνταγές. 

9. Την εποπτεία Φαρµακευτικών Συλλόγων. 

10. Τον έλεγχο για την καταστροφή Ναρκωτικών φαρµάκων. 

 

7. Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Το Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρµόδιο ιδίως για:  

1. Τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος κοινωνικού λειτουργού και της άδειας 

άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος του κοινωνικού λειτουργού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 

την τήρηση σχετικού µητρώου µε διαρκή ενηµέρωση. 

2. Τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δοµών σε επίπεδο Περιφέρειας για θέµατα κοινωνικής 

πρόνοιας. 

3. Την άσκηση αρµοδιοτήτων σχετικών µε τον Κοινωνικό Σύµβουλο, κατ' εφαρµογή της παρ. 4 του 

άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α' 213) σε θέµατα ελέγχου φορέων µη υπαγόµενων στο δηµόσιο τοµέα 

κερδοσκοπικού και µη χαρακτήρα που έχουν σχέση µε την προστασία παιδιών, ηλικιωµένων, ΑΜΕΑ 

κ.λπ., περιλαµβανοµένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων. 

4. Τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρµογή των προγραµµάτων πρόνοιας. 

5. Τον καθορισµό των προϋποθέσεων και του τρόπου άσκησης του αντικειµένου της κοινωνικής 

εργασίας σε όλους τους τοµείς εφαρµογής. 

6. Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού δικαίου παιδικών εξοχών.  
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7. Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και η εποπτεία Βρεφονηπιακών Σταθµών 

Ολοκληρωµένης Φροντίδας  (ΒΣΟΦ) από ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 227 και επόµενα του 

∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (∆.Κ.Κ.), ∆ιαδηµοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις ∆ηµοτικών 

Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

8. Την εκπαίδευση σπουδαστών κοινωνικής εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. 

9. Την εφαρµογή προγραµµάτων στέγασης, κοινωνικής και οικονοµικής επανένταξης ευπαθών οµάδων 

του πληθυσµού. 

10. Τη συµβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ευπαθών οµάδων, για θέµατα άσκησης 

κοινωνικής εργασίας. 

11. Θέµατα διακρατικών υιοθεσιών µε τη χωρική αρµοδιότητα που προβλέπεται στο Π.∆. 226/99. 

12. Τη σύνταξη εκθέσεων ιδιωτικών υιοθεσιών. 

13. Την αναζήτηση ριζών µετά την ενηλικίωση του υιοθετηµένου παιδιού (Ν.2447/1996). 

14. Την αναζήτηση βιολογικών γονέων κατά τη διαδικασία της ιδιωτικής υιοθεσίας  

15. Την παρακολούθηση της προσαρµογής του θετού τέκνου µετά την υιοθεσία. 

16. Την κατανοµή θέσεων ηλικιωµένων µελών των ΚΑΠΗ στο κατασκηνωτικό πρόγραµµα του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

17. Τη χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών σε υπερτοπικό 

επίπεδο. 

18. Την ανάληψη χορηγούµενων οικονοµικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης που 

εποπτεύονται από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που αποτελούν προϊόν των Ειδικών 

Κρατικών Λαχείων. 

19. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων ή ατόµων, που 

πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 

20. Τη Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, τον έλεγχο και εποπτεία Κ∆ΑΠ και Κ∆ΑΠ - ΜΕΑ. 

21. Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, και η εποπτεία Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης 

ΑΜΕΑ µε νοητική υστέρηση. (Απόφαση Π3β/Φ.ΓΕΝ /Γ.Π. οικ. 3394 (ΦΕΚ 74 Β'/29-1-2007). 

22. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και εποπτεία σε Μ.Φ.Η. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Κ.Η.Φ.Η. 

23. Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και η εποπτεία Κέντρων Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης από φυσικά ή ΝΠΙ∆. (Π.∆. 395/93 ΦΕΚ 166 Α'/28-9-1993 κ.λπ.). 

24. Την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα, παραρτηµάτων κοινωφελών οργανισµών που 

εδρεύουν στην αλλοδαπή. (Υ.Α. Π4/Φ69/1727 (ΦΕΚ 385Β'/24- 5-94)). 

25. Τη χορήγηση ∆ελτίων Μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α. 

26. Την αναδοχή των ανηλίκων . 

27. Την κοινωνική έρευνα και εποπτεία (Π∆ 86/2009) για τους ανηλίκους των οποίων η επιτροπεία έχει 

ανατεθεί σε ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 1600 του ΑΚ.  
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28. Τη διενέργεια έρευνας καταλληλότητας για υποψηφίους αναδόχους γονείς, οι οποίοι επιθυµούν να 

εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Ανάδοχων Γονέων. 

29. Την υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης υποψηφίων αναδόχων γονέων, οι οποίοι είναι 

εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανάδοχων Γονέων.  

30. Τη συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για θέµατα ισότητας των 

φύλλων, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, η κατάρτιση σε συνεργασία µε τη 

Γενική Γραµµατεία Ισότητας του ετήσιου προγράµµατος δράσης και η παρακολούθηση της εφαρµογής 

του. 

31. Τη πληροφόρηση για τις πολιτικές ισότητας και τη σχετική νοµοθεσία και η µέριµνα για την εφαρµογή 

τους.     

8. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Την αρχειοθέτηση. 

4. Τη µέριµνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου. 

5. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες τις ∆ιεύθυνσης. 

6. Τη µέριµνα για την καθαριότητα του κτιρίου. 

7. Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

8. Τη θεώρηση και διάτρηση µπλοκ ιδρυµάτων, συλλόγων και σωµατίων ιατρικής αντίληψης µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

9. Τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου στο δακτύλιο σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

10. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

11. Τη χορήγηση της επισηµείωσης της Σύµβασης της Χάγης σε έγγραφα των ∆ιευθύνσεων ∆ηµόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 

 

Άρθρο 79 

∆ιευθύνσεις Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου, ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, ∆υτικής Αττικής, 

Ανατολικής Αττικής 

1. Οι ∆ιευθύνσεις Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι 

αρµόδιες ιδίως για την εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας µε τον υγειονοµικό έλεγχο, την εφαρµογή της 

υγειονοµικής νοµοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονοµικών διατάξεων, τη λήψη µέτρων σε θέµατα δηµόσιας 

υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωµατεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και την εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος µε την έκδοση 

γνωµατεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, ηχοµετρήσεις, έλεγχο ύδρευσης και τη λήψη µέτρων σε θέµατα 

υγιεινής περιβάλλοντος. 
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2. Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών 

Ενοτήτων κατανέµονται στα υπαγόµενα σε αυτές Τµήµατα: 

1. Τµήµα Υγειονοµικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου 

2. Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου Λιµένος Πειραιώς (Για τη ∆ιεύθυνση Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων) 

3. Γραφείο Απολυµαντηρίου (Για τη ∆ιεύθυνση Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα ) 

4. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης  

 

3. Τµήµα Υγειονοµικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου: Το Τµήµα Υγειονοµικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου 

είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την εφαρµογή του υγειονοµικού κανονισµού και των λοιπών υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα 

τον έλεγχο καταλληλότητας τροφίµων και ποτών, έλεγχο σε µαγειρεία, εστιατόρια και λοιπούς 

βοηθητικούς χώρους υγιεινής των εργοστασίων, νοσοκοµείων, ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας 

και όµοιων επιχειρήσεων, έλεγχος εγκαταστάσεων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχείων, 

αιθουσών δηµοσίων θεαµάτων, λουτρών, αθλητικών εγκαταστάσεων, κατασκηνώσεων κ.λπ.). 

2. Την έκδοση τοπικών υγειονοµικών διατάξεων και τη λήψη µέτρων σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής (όπως 

υγειονοµικός έλεγχος χώρων, εγκαταστάσεων, καταστηµάτων, σχολικών κτιρίων, σχολικών 

κυλικείων, καθορισµός αριθµού επιτρεπόµενων οικόσιτων ζώων). 

3. Τον έλεγχο των ανθυγιεινών εγκαταστάσεων και ενέργειες για την θεραπεία των καταγγελιών των 

πολιτών. 

4. Τις γνωµατεύσεις για την αδειοδότηση ή την αφαίρεση αδείας καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος. 

5. Τη θεώρηση βιβλιαρίων υγειονοµικών επιθεωρήσεων, καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

γυµναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων. 

6. Την έκδοση γνωµατεύσεων καταλληλότητας κινητών καντινών και στάσιµων πωλητών. 

7. Την έκδοση γνωµατεύσεων για την καταλληλότητα οχηµάτων µεταφοράς τροφίµων, ποτών κ.λπ. 

8. Τη χορήγηση άδειας πώλησης τροφίµων σε περίπτερα αναπήρων. 

9. Την εφαρµογή νοµοθεσίας περί απαγορεύσεως του καπνίσµατος. 

10. Τον έλεγχο των πλοίων από υγειονοµικής πλευράς και χορήγηση ανάλογων πιστοποιητικών. 

11. Στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργούνται για την ΠΣΕΑ διενεργείται ετήσιος έλεγχος µε συµµετοχή 

Επόπτη Υγεία σε όλα τα ανεξάρτητα Ιδρύµατα της περιφέρειάς µας. 

12. Την καταγραφή, αποστολή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση στοιχείων συγκεντρωτικών καταστάσεων 

(στατιστικά). 

13. Τον έλεγχο και τις δειγµατοληψίες τροφίµων. 

14. Την επιβολή κυρώσεων όπου προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 
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15. Την εφαρµογή όλων των Υγειονοµικών διατάξεων που εκδίδονται από την αντίστοιχη αρµόδια 

∆ιεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. 

16. Τον έλεγχο των µέσων συλλογής και αποκοµιδής των απορριµµάτων, καθώς και των χώρων φύλαξης 

αυτών. 

17. Τον καθορισµό εγκατάστασης νοµάδων. 

18. Την εφαρµογή προγραµµάτων καταπολέµησης κουνουπιών για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας. 

19. Τον έλεγχο πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

20. Την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων για την περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη 

επιβλαβών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

21. Την έκδοση γνωµατεύσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης µουσικής σε καταστήµατα υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος. 

22. Τη µέτρηση ηχοαποµόνωσης Κέντρων ∆ιασκέδασης. 

23. Τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων εκκενώσεως βόθρων αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως 

(Β3/30129/2476/2005 - ΦΕΚ 725/β/30.5.2005). 

24. Τον έλεγχο ύδρευσης και αποχέτευσης ξενοδοχειακών µονάδων. 

25. Την έκδοση τοπικών υγειονοµικών διατάξεων και τη λήψη µέτρων σε θέµατα υγιεινής περιβάλλοντος 

και ειδικότερα άδεια διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, τις εγκρίσεις µελετών 

επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, τα µέτρα απολύµανσης ή φθορίωσης ύδατος,  τον έλεγχο 

των όρων για την εγκατάσταση κοιµητηρίων, τον έλεγχο των όρων για την λειτουργία κολυµβητικών 

δεξαµενών, τον έλεγχο κολυµβητικών δεξαµενών και έκδοση καταλληλότητας αυτών για χορήγηση 

άδειας, την άδεια εκµετάλλευσης φυσικού µεταλλικού νερού, τον έλεγχο και τις δειγµατοληψίες 

θαλασσίων και ποσίµων νερών. 

26. Τον έλεγχο νεκροταφείων καθώς επίσης και τις απολυµάνσεις οστών και τη χορήγηση βεβαίωσης για 

µεταφορά αυτών. 

27. Την εφαρµογή όλων των Υγειονοµικών διατάξεων που εκδίδονται από την αντίστοιχη αρµόδια 

∆ιεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. 

28. Την έκδοση πιστοποιητικού µεταφοράς σωρών. 

29. Τη χορήγηση πιστοποιητικών - βεβαιώσεων σε επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών για την εξαγωγή των 

παραγόµενων από αυτές τροφίµων και ποτών. 

 

4. Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου Λιµένος Πειραιώς: Το Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου Λιµένος Πειραιώς ανήκει 

στην ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 

Νήσων και είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας δεξαµενών υδροφόρων πλοίων. 

2. Τον υγειονοµικό έλεγχο των πλοίων, τη χορήγηση αδειών διέλευσης και ελευθεροκοινωνιών πλοίων, 

την έκδοση πιστοποιητικών µυοκτονίας ή απαλλαγής από µυοκτονία σε πλόες εσωτερικού - 
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εξωτερικού και τη έκδοση πιστοποιητικών µεταφοράς σορών - οστών εντός της Χώρας ή στο 

Εξωτερικό. 

3. Τη χορήγηση γνωµατεύσεων για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων. 

 

5. Γραφείο Απολυµαντηρίου: Το Γραφείο Απολυµαντηρίου είναι αρµόδιο για τις εφαρµογές απολυµάνσεων, 

απεντοµώσεων, µυοκτονιών .  

 

6. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για: 

1. Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

2. Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

3. Την αρχειοθέτηση. 

4. Τη µέριµνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου. 

5. Τη µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες τις ∆ιεύθυνσης. 

6. Τη µέριµνα για την καθαριότητα του κτιρίου. 

7. Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

8. Ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Προσωπικό  

 

Άρθρο 80 

Προσωπικό Ειδικών Θέσεων  

Στην Περιφέρεια Αττικής προβλέπονται οι κατωτέρω θέσεις προσωπικού Ειδικών Θέσεων: 

1. Μία θέση µετακλητού Εκτελεστικού Γραµµατέα. 

2. ∆έκα (10) θέσεις ειδικών συµβούλων ή επιστηµονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών, εκ των 

οποίων δύο (2) αφορούν την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη και µία (01) θέση για κάθε 

Αντιπεριφερειάρχη που εκλέγεται άµεσα. 

3. Είκοσι πέντε (25) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή. 

4. Τρεις (03) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού 
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Άρθρο 81 

∆ιάκριση θέσεων και κατηγορίες 

1. Οι θέσεις των τακτικών υπαλλήλων (µονίµων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) της Περιφέρειας 

Αττικής διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

1. Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 

2. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 

3. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) 

4. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 

2. Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις ή προσωποπαγείς θέσεις. 

3. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια µε την έξοδο από την υπηρεσία, µε οποιονδήποτε 

τρόπο των υπαλλήλων που τις κατέχουν. 

 

Άρθρο 82 

Προσόντα διορισµού 

1. Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισµού καθορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις για τον 

καθορισµό προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα. 

2. Πρόσθετα προσόντα διορισµού για συγκεκριµένους κλάδους ή ειδικότητες µπορούν να καθορίζονται µε την 

εκάστοτε προκήρυξη θέσεων. 

Άρθρο 83 

Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων 

Για τις θέσεις Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένων Τµηµάτων 

επιλέγονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, υπάλληλοι κατηγοριών και κλάδων, όπως αποτυπώνονται 

στα Περιγράµµατα θέσεων εργασίας.  

 

Άρθρο 84 

Περιγράµµατα Θέσεων Εργασίας 

Τα περιγράµµατα θέσεων εργασίας για τις θέσεις Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, Προϊσταµένων 

∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένων Τµηµάτων περιλαµβάνονται σε Παράρτηµα, το οποίο προσαρτάται στην 

παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

 

Άρθρο 85 

Κατανοµή Θέσεων και Προσωπικού 

 Η κατανοµή των θέσεων και του προσωπικού, στις Γενικές ∆ιευθύνσεις και τις ∆ιευθύνσεις που προβλέπονται 

στον παρόντα Οργανισµό, γίνεται µε απόφαση του Περιφερειάρχη, ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών, 

όπως αυτές διαµορφώνονται κάθε φορά. 
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Άρθρο 86 

Εποπτεία Περιφερειακών Ενοτήτων 

Οι ∆ιευθύνσεις που έχουν αρµοδιότητα πέραν της µίας Περιφερειακής Ενότητας εποπτεύονται από τον 

αντίστοιχο Αντιπεριφερειάρχη που έχει τη χωρική αρµοδιότητα του θέµατος. 

Άρθρο 87 

Αριθµός των θέσεων προσωπικού κατά κλάδους 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων / Βιβλιοθηκονόµων Αρχειονόµων 5 

ΠΕ Γεωτεχνικών 286 

ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 511 

ΠΕ Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 7 

ΠΕ Ιατρών 81 

ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων - ειδικότητα Μαιευτικής/Γυναικολογίας 1 

ΠΕ Ιατρών ∆ηµόσιας Υγείας ΕΣΥ 12 

ΠΕ Ιατρών Ελεγκτών 2 

ΠΕ Ιστορικών Αρχαιολόγων 3 

ΠΕ Καλών Τεχνών 3 

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 10 

ΠΕ Κοινωνιολόγων 11 

ΠΕ Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων 5 

ΠΕ Μηχανικών 323 

ΠΕ Οδοντιάτρων 9 

ΠΕ Οδοντιάτρων ∆ηµόσιας Υγείας ΕΣΥ 6 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕ Οικιακής Οικονοµίας 1 

ΠΕ Περιβάλλοντος 99 

ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης 1 

ΠΕ Πληροφορικής 40 

ΠΕ Φαρµακοποιών 17 

ΠΕ Φαρµακοποιών ∆ηµόσιας Υγείας ΕΣΥ 8 

ΠΕ Φαρµακοποιών Ελεγκτών 10 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 30 

ΠΕ Ψυχολόγων 12 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 1493 

ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων 2 

ΤΕ Γραφικών Τεχνών 1 

ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων ΟΤΑ 25 

ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού 162 

ΤΕ Εµπορικού Ναυτικού 2 

ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας 290 

ΤΕ Εργοδηγών 16 

ΤΕ Μηχανικών 237 

ΤΕ Πληροφορικής 31 

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 47 

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων 47 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ 860 

∆Ε Βοηθός Εργαστηρίων 5 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

∆Ε ∆ακτυλογράφων - Στενογράφων 4 

∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων 554 

∆Ε Εργοδηγοί - Σχεδιαστές 43 

∆Ε Οδηγών 112 

∆Ε Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ 93 

∆Ε Σπερµατεγχυτών 5 

∆Ε Τεχνικών 248 

∆Ε Τεχνικών (Πληροφορικής Η/Υ) 1 

∆Ε Τηλεφωνητών 5 

∆Ε Υγείας και Πρόνοιας 5 

∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 13 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε 1088 

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 140 

ΥΕ Εργατών 1 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 2 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 143 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 3584 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

    ΜΟΝΙΜΟΙ Ι∆ΑΧ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ   
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    ΜΟΝΙΜΟΙ Ι∆ΑΧ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ   

ΠΕ 

Βιβλιοθηκονόµων / 

Βιβλιοθηκονόµων 

Αρχειονόµων 

5 0 0 0 

ΠΕ Γεωτεχνικών 277 3 4 2 286

ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 434 43 14 20 511

ΠΕ 
Επικοινωνίας και Μέσων 

Μαζικής Ενηµέρωσης 
7 0 0 0 

ΠΕ Ιατρών 80 1 0 0 

ΠΕ 

Ιατρών Ειδικοτήτων - 

ειδικότητα 

Μαιευτικής/Γυναικολογίας 

0 1 0 0 

ΠΕ Ιατρών ∆ηµόσιας Υγείας ΕΣΥ 12 0 0 0 

ΠΕ Ιατρών Ελεγκτών 0 0 0 2 

ΠΕ Ιστορικών Αρχαιολόγων 3 0 0 0 

ΠΕ Καλών Τεχνών 3 0 0 0 

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 10 0 0 0 

ΠΕ Κοινωνιολόγων 11 0 0 0 

ΠΕ Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων 5 0 0 0 

ΠΕ Μηχανικών 265 23 30 5 323

ΠΕ Οδοντιάτρων 9 0 0 0 

ΠΕ 
Οδοντιάτρων ∆ηµόσιας 

Υγείας ΕΣΥ 
3 3 0 0 

ΠΕ Οικιακής Οικονοµίας 1 0 0 0 

ΠΕ Περιβάλλοντος 96 2 1 0 
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    ΜΟΝΙΜΟΙ Ι∆ΑΧ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ   

ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης 0 1 0 0 

ΠΕ Πληροφορικής 40 0 0 0 

ΠΕ Φαρµακοποιών 17 0 0 0 

ΠΕ 
Φαρµακοποιών ∆ηµόσιας 

Υγείας ΕΣΥ 
8 0 0 0 

ΠΕ Φαρµακοποιών Ελεγκτών 6 0 0 4 

ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισµού 
27 1 1 1 

ΠΕ Ψυχολόγων 11 0 0 1 

ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων 2 0 0 0 

ΤΕ Γραφικών Τεχνών 1 0 0 0 

ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων ΟΤΑ 25 0 0 0 

ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού 142 0 9 11 162

ΤΕ Εµπορικού Ναυτικού 2 0 0 0 

ΤΕ 
Επαγγελµάτων Υγείας και 

Πρόνοιας 
289 0 0 1 290

ΤΕ Εργοδηγών 12 4 0 0 

ΤΕ Μηχανικών 203 21 11 2 237

ΤΕ Πληροφορικής 30 1 0 0 

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 43 1 2 1 

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων 47 0 0 0 

∆Ε Βοηθός Εργαστηρίων 2 0 0 3 

∆Ε 
∆ακτυλογράφων - 

Στενογράφων 
3 1 0 0 
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    ΜΟΝΙΜΟΙ Ι∆ΑΧ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ   

∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων 501 7 14 32 554

∆Ε Εργοδηγοί - Σχεδιαστές 41 0 2 0 

∆Ε Οδηγών 100 1 4 7 112

∆Ε 
Πληροφορικής – 

Προσωπικού Η/Υ 
79 1 8 5 

∆Ε Σπερµατεγχυτών 4 0 0 1 

∆Ε Τεχνικών 174 51 4 19 248

∆Ε 
Τεχνικών (Πληροφορικής 

Η/Υ) 
0 0 0 1 

∆Ε Τηλεφωνητών 5 0 0 0 

∆Ε Υγείας και Πρόνοιας 3 0 0 2 

∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 11 1 0 1 

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 92 1 10 37 140

ΥΕ Εργατών 0 0 0 1 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 0 0 0 2 

  ΣΥΝΟΛΟ 3141 168 114 161 3584

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Μεταβατικές ∆ιατάξεις  

Άρθρο 88 

Στην περίπτωση κατάταξης προσωπικού που δεν υφίσταται ο κλάδος η κατάταξη γίνεται στον πλησιέστερο 

κλάδο µε βάση την ειδικότητα του υπαλλήλου. 
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Άρθρο 89 

Σε περίπτωση ανάθεσης ή µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στην Περιφέρεια, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού 

Γραµµατέα και µε απόφαση Περιφερειάρχη, ορίζεται η οργανική µονάδα άσκησης της ανατιθέµενης ή 

µεταβιβαζόµενης αρµοδιότητας.  

Άρθρο 90 

Η ισχύς του παρόντος Οργανισµού της Περιφέρειας Αττικής αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Γραφείο Περιφερειάρχη   

1.1.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ -ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

 
  Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας όπως ειδικού συµβούλου ή 

επιστηµονικού ή ειδικού συνεργάτη 

 

  ∆ 

 

  άνευ βαθµού εφόσον  

πρόκειται για άλλη σχέση 

εργασίας εκτός µόνιµου ή 

αορίστου χρόνου 

προσωπικού 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ∆ιευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση και ο συντονισµός εργασιών του Γραφείου Περιφερειάρχη και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων που υπάγονται σε 

αυτό. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Γραφείου για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Γραφείου και ο επιµερισµός εργασιών στους υπαλλήλους. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Γραφείου και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η παρακολούθηση των αρµοδιοτήτων του Γραφείου, όπως αυτές καθορίζονται στο Οργανισµό Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας. 

• Η συνεργασία µε τον Περιφερειάρχη και τους υπαλλήλους της Περιφέρειας για την οργάνωση της επικοινωνίας του 
Περιφερειάρχη µε αυτούς και το κοινό. 

• Η συνεργασία µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας για θέµατα ενηµέρωσης του Περιφερειάρχη. 

 

 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Υπάλληλοι  που στελεχώνουν το Γραφείο 
Περιφερειάρχη 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί το Γραφείο Περιφερειάρχη, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε τους Γενικούς ∆ιευθυντές, καθώς και µε ∆ιευθυντές της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Γραφείου. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις 

 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος της 
Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

• Επιθυµητή η άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της 
Ε.Ε..  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  διοίκησης - διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναµικού, δηµόσιας διοίκησης ή συναφή µε το αντικείµενο της 
Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Χειρισµός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (word, excel, power point)  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 
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Εµπειρία 

 

Επιθυµητή η εµπειρία πάνω σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης  

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     159 

 

Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης  - Προϊστάµενος Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµικής 
Υποστήριξης- Έντυπο περιγράµµατος θέσης εργασίας 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

 Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
  Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

 
   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας 

 

  ∆ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -   - (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) Προϊστάµενος του Τµήµατος  Νοµικής Υποστήριξης   

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων που υπάγονται σε αυτό. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών στο προσωπικό . 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η παρακολούθηση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, όπως αυτές καθορίζονται στο Οργανισµό Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας. 

• Η συνεργασία µε τον Περιφερειάρχη και τα Συλλογικά Όργανα της Περιφέρειας. 

• Η συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης του Περιφερειάρχη και των Συλλογικών Οργάνων και τα 
Γραφεία Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών Υποθέσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Η συνεργασία µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας για θέµατα νοµικής υποστήριξης (γνωµοδοτήσεις, 
δικαστική παράσταση). 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προσωπικό που στελεχώνει το Γραφείο Νοµικής 
Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών 
Οργάνων  

• Προσωπικό που στελεχώνει το Γραφείο 
Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών 
Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού, 
Βορείου, Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

• Προσωπικό που στελεχώνει το Γραφείο 
Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών 
Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς 
και Νήσων 

• Προσωπικό που στελεχώνει το Γραφείο 
Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών 
Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής 
Αττικής 

• Προσωπικό που στελεχώνει το Γραφείο 
Νοµοθετικού Συντονισµού και ∆ικαστικών 
Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής  

• Προσωπικό που στελεχώνει το Γραφείο 
Γραµµατείας και Αρχείου 

Περιφερειάρχη 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων 
του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται δικηγόρος µε έµµισθη εντολή. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής νοµικών επιστηµών.   

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  
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 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης - διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναµικού, διοικητικού δικαίου ή καλής νοµοθέτησης ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Ευδόκιµη άσκηση δικηγορικού λειτουργήµατος και δικαίωµα παράστασης ενώπιον 
όλων των βαθµίδων των δικαστηρίων. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Αυτοτελής ∆/νση Πολιτικής Προστασίας 

 

1.1.2 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΎΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση   ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ –  Πολιτικής Προστασίας Προϊστάµενος Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας  
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού της ∆ιεύθυνσης. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο συντονισµός του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιµότητα και την πρόληψη φυσικών και λοιπών 
καταστροφών, Τεχνολογικών Συµβάντων και Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης, εντός των ορίων της Περιφέρειας. 

• Η συνεργασία µε την Κεντρική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και µε το αρµόδιο Υπουργείο για το σχεδιασµό πολιτικής 
προστασίας και τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.  

• Ο συντονισµός όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και του δηµόσιου και ιδιωτικού δυναµικού και των 
µέσων για την εξασφάλιση της ετοιµότητας και αποτελεσµατικότητας αντιµετώπισης φυσικών και λοιπών καταστροφών, 
Τεχνολογικών Συµβάντων και Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης. 

• Η µέριµνα για τον έγκαιρο σχεδιασµό προγραµµάτων ενηµέρωσης, κινητοποίησης του πληθυσµού της Περιφέρειας 
σε θέµατα πολιτικής προστασίας 

• Η µέριµνα για το σχεδιασµό και την οργάνωση θεµάτων πρόληψης, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης φυσικών και 
λοιπών καταστροφών, Τεχνολογικών Συµβάντων και Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης, εντός των ορίων της Περιφέρειας 

• Η µέριµνα για την εφαρµογή των  προβλέψεων της ΚΥΑ 172058/16 (ΦΕΚ 354/Β) για την αντιµετώπιση κινδύνων 
από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (Οδηγία SEVESO 
III) 

• Η συµµετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

• Η µέριµνα για την ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Τεχνολογικών 
Καταστροφών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ιαχείρισης Εκτάκτων 
Καταστάσεων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, 
Βόρειου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Περιφερειάρχη 
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε τον Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους Γενικούς ∆ιευθυντές της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩTEΧΝΙΚΩΝ  ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή 
ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδα. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων, 
δηµόσιας διοίκησης, διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, φυσικών ή/και 
τεχνολογικών καταστροφών, αντιµετώπισης βιοµηχανικών ατυχηµάτων, 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, µετεωρολογίας, περιβαλλοντικά ή θέµατα  
συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

• Συχνές µετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας και συναντήσεις µε εκπροσώπους 
άλλων χωρών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών/διεθνών οµάδων εργασίας. 

 

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Τµήµα: Σχεδιασµού 

1.1.3 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΎ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -   Πολιτικής Προστασίας Προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Σχεδιασµού και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων που υπάγονται σε αυτό. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών στους υπαλλήλους. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η παρακολούθηση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, όπως αυτές καθορίζονται στο Οργανισµό Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας και ιδιαίτερα, την τήρηση αρχείου σχετικά µε την αντιµετώπιση και αποκατάσταση των 
φυσικών και λοιπών καταστροφών στην Περιφέρεια Αττικής κατά την έννοια του Σχεδίου Ξενοκράτης, τη µέριµνα για την 
έκδοση µνηµονίων ενεργειών και σχεδίων πρόληψης και αντιµετώπισης φυσικών και λοιπών καταστροφών κατά την 
έννοια του Ν. 3013/03 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τη µέριµνα για τη διοργάνωση, τη διεξαγωγή ασκήσεων 
ετοιµότητας, την προµήθεια των απαραίτητων µέσων και υλικών για την αντιµετώπιση των καταστροφών, ενηµέρωση και 
την επικοινωνία για θέµατα Πολιτικής Προστασίας και αντιµετώπισης φυσικών και λοιπόν καταστροφών, τη µέριµνα για 
θέµατα γραµµατειακής υποστήριξης του Τµήµατος. 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο Αυτοτελούς 

∆ιεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩTEΧΝΙΚΩΝ  ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή 
ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας, ή ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ ή ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ∆Ε  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων, 
δηµόσιας διοίκησης, διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, φυσικών ή/και 
τεχνολογικών καταστροφών, Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, 
µετεωρολογίας, περιβαλλοντικά ή θέµατα  συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 
από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 
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• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     169 

 

Τµήµα Τεχνολογικών Καταστροφών 

1.1.4 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Πολιτικής Προστασίας Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογικών 

Καταστροφών 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Τεχνολογικών Καταστροφών και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που υπάγονται σε 

αυτό. 
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   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών στους 

υπαλλήλους. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, όπως αυτές καθορίζονται στο Οργανισμό 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας και ιδιαίτερα, η μέριμνα για την εφαρμογή ενεργειών ενημέρωσης 

κοινού, πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από Τεχνολογικά Συμβάντα, για Ατυχήματα Μεγάλης 

Έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (Οδηγία SEVESO III), η 

κατάρτιση ή/και επικαιροποίηση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ) 

εγκαταστάσεων που υπάγονται στην οδηγία SEVESO III, η δημοσιοποίηση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ κάθε 

υπαγόμενης στην οδηγία SEVESO III εγκατάστασης ώστε να υπάρχει διαβούλευση και έγκρισή του, η 

μέριμνα για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας για την εφαρμογή και την εκπαίδευση στο Ειδικό 

ΣΑΤΑΜΕ, η εφαρμογή των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ σε περίπτωση μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων 

συνεργαζόμενο με τους συναρμόδιους φορείς και η τήρηση αρχείου μονάδων και συμβάντων. 

• Ο συντονισμός και ενημέρωση των Τμημάτων της Διεύθυνσης σχετικά με θέματα ενημέρωσης κοινού, 

ετοιμότητας, πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης τεχνολογικών καταστροφών στα όρια της 

Περιφέρειας Αττικής 

• Η μέριμνα για θέματα γραμματειακής υποστήριξης του Τμήματος. 

• Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης για θέματα εύρυθμης λειτουργίας. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Αυτοτελούς 

Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩTEΧΝΙΚΩΝ  ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή 
ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας, ή ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ ή ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ∆Ε  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων, 
δηµόσιας διοίκησης, διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, φυσικών ή/και 
τεχνολογικών καταστροφών, Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, 
µετεωρολογίας, περιβαλλοντικά ή θέµατα  συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 
από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Τµήµα: ∆ιαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων 

1.1.5 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΕΚΤΆΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ-  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Πολιτικής Προστασίας Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Εκτάκτων 

Καταστάσεων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που 

υπάγονται σε αυτό. 
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   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών στους 

υπαλλήλους. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, όπως αυτές καθορίζονται στο Οργανισμό 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας και ιδιαίτερα, η μέριμνα για λειτουργία κέντρου λήψης 

κλήσεων/ειδοποιήσεων εξωτερικών φορέων για έκτακτα περιστατικά ή φαινόμενα και την αποστολή 

σχετικών ειδοποιήσεων, ο συντονισμός των ενεργειών Τμημάτων της Διεύθυνσης σε περιπτώσεις εκτάκτων 

καταστάσεων προκαλούμενων από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, η παροχή υλικών και 

μέσων (και του απαιτούμενου για αυτά ανθρώπινου δυναμικού) για την αντιμετώπιση των καταστροφών, η 

έκδοση όλων των απαιτούμενων εισηγήσεων αποφάσεων που αφορούν τις δαπάνες για τη συνδρομή στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η μέριμνα για την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την 

αποστολή τους προς εκκαθάριση στις αρμόδιες υπηρεσίες, η τήρηση μητρώων που αφορούν προσωπικό και 

μέσα στην Περιφέρεια Αττικής και στους εμπλεκόμενους φορείς για θέματα πολιτικής προστασίας, η 

συνδρομή του προσωπικό της Υπηρεσίας που βρίσκεται στο πεδίο των συμβάντων και η διαχείριση των 

συστημάτων επικοινωνιών και των τεχνολογικών συστημάτων προειδοποίησης καταστροφών. 

• Η μέριμνα για θέματα γραμματειακής υποστήριξης του Τμήματος. 

• Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης για θέματα εύρυθμης λειτουργίας. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Αυτοτελούς 

Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩTEΧΝΙΚΩΝ  ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή 

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     174 

 

 

 

 

ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας, ή ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ ή ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ∆Ε  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων, 
δηµόσιας διοίκησης, διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, φυσικών ή/και 
τεχνολογικών καταστροφών, Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών,
µετεωρολογίας, περιβαλλοντικά ή θέµατα  συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 
από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Τµήµατα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων 

1.1.6 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΕΝΟΤΉΤΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ………………   Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου   Γ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Πολιτικής Προστασίας Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

Περιφερειακής Ενότητας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων 

που υπάγονται σε αυτό. 
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   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών στους 

υπαλλήλους. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, όπως αυτές καθορίζονται στο Οργανισμό 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας και ιδιαίτερα επίβλεψη η επίβλεψη του έργου της πολιτικής 

προστασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, η μέριμνα για έκδοση όλων των απαιτούμενων 

εισηγήσεων και  αποφάσεων που αφορούν δαπάνες εκτάκτων αναγκών και τη συγκέντρωση των 

απαιτούμενων στοιχείων για την αποστολή τους προς εκκαθάριση στις αρμόδιες υπηρεσίες, η διατύπωση 

εισηγήσεων για το σχεδιασμό των  δράσεων Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα, η 

συνεργασία με τη Διεύθυνση και άλλες Υπηρεσίες για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας και τη διαχείριση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην Περιφερειακή Ενότητα, οι δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης 

κοινού για θέματα Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, η αποστολή 

προειδοποιήσεων σε περιπτώσεις πρόγνωσης έντονων καιρικών φαινομένων και η μέριμνα για τη 

λειτουργία συστημάτων επικοινωνιών και τεχνολογικών καταστροφών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας   

• Τη μέριμνα για θέματα γραμματειακής υποστήριξης του Τμήματος σε συνεργασία με αρμόδιο Τμήμα 

της Διεύθυνσης. 

• Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης για θέματα εύρυθμης λειτουργίας. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Αυτοτελούς 

Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα • Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩTEΧΝΙΚΩΝ  ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
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ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή 
ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας, ή ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ ή ∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ∆Ε  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων, 
δηµόσιας διοίκησης, διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, φυσικών ή/και
τεχνολογικών καταστροφών, Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, 
µετεωρολογίας, περιβαλλοντικά ή θέµατα  συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 
από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 
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 Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 

1.1.7 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση   Δ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Πολιτικής Προστασίας Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματειακής 

Υποστήριξης 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και η 

υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

• Η μέριμνα για ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρμοδιότητας τμήματος. 

• Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης για θέματα εύρυθμης λειτουργίας. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Αυτοτελούς 

Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  δηµόσιας διοίκησης, 
διοίκησης - διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, σύνταξης, έκδοσης και διαχείρισης 
δηµοσίων εγγράφων, τυποποίησης δηµοσίων εγγράφων - έκδοσης και δηµοσίευσης 
διοικητικών πράξεων, υπηρεσιακής κατάστασης - δικαιωµάτων - υποχρεώσεων 
προσωπικού περιφερειών -πειθαρχικού δικαίου, πληροφορικής ή συναφή µε το 
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Αυτοτελές Τµήµα Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ. – 
Π.Σ.Ε.Α.) 

1.1.8 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΑΛΛΑΪΚΉΣ ΆΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΣΧΕ∆ΊΑΣΗΣ ΕΚΤΆΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ (Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α.) - 

ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ  

 

 

 

αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α.) 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) Προϊστάµενος του Τµήµατος Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής 

Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α.) 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α.) και η υλοποίηση 

των αρµοδιοτήτων που υπάγονται σε αυτό. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών στους υπαλλήλους. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η παρακολούθηση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, όπως αυτές καθορίζονται στο Οργανισµό Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας. 

• Η συνεργασία και συντονισµός µε τα Γραφεία Παλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων  

• Η συνεργασία µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας για θέµατα συντονισµού και εύρυθµης λειτουργίας. 

 

 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Περιφερειάρχη  

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας  προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή TE ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή TE ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης - διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναµικού, διαχείρισης κρίσεων, θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή συναφή 
µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 
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Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

1.1.9 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) Προϊστάµενος του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων που υπάγονται σε αυτό. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών στους υπαλλήλους. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η παρακολούθηση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, όπως αυτές καθορίζονται στο Οργανισµό Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας και ιδιαίτερα: 

o Ο έλεγχος της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
o Η µέριµνα για την εφαρµογή και έλεγχο των µέτρων ασφαλείας και των τεχνικών υποδοµών των Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας 
o Η µέριµνα για την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
o Η διαχείριση των παραπόνων των πολιτών  
o Ο απολογισµός της διοικητικής δράσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

• Η συνεργασία µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας για θέµατα συντονισµού και εύρυθµης λειτουργίας. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Περιφερειάρχη 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας  προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή TE ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή TE ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης - διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναµικού, δηµόσιας διοίκησης, διασφάλισης ποιότητας, στρατηγικού 
προγραµµατισµού, διοίκησης µε στόχους ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 
από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  
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• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Γενικός ∆ιευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας 

1.1.10 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  -ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας  

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός και η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας   

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός και η παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών 
µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης  

• Η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης και η αντιµετώπιση 
των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε ∆ιεύθυνσης.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε ∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η συνεχής συνεργασία µε το καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και 
υποθέσεων αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης των 
Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης  του Πολίτη 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 
∆υναµικού 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Παιδείας 

Περιφερειάρχη 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη Γενική ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε τον Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους Γενικούς ∆ιευθυντές της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

• Στη Γενική ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης ανθρώπινου 
δυναµικού µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  
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• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

• Συχνές µετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας και συναντήσεις µε εκπροσώπους 
άλλων χωρών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών/διεθνών οµάδων εργασίας. 

 

Εµπειρία 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

Ως προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή TE, 
εφόσον: α) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης για ένα (1) έτος 
τουλάχιστον ή β) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη ή γ) είναι κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού 
διπλώµατος ή απόφοιτος της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.∆.∆.Α.) ή κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
κατέχει βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθµό αυτόν ή δ) 
κατέχει το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτόν. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

 

1.1.11 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ (Τ.Π.Ε.) - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

Ε ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  -ΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).  
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για τη διαχείριση θεµάτων εφαρµογής του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’)  

• Η διαχείριση και συντήρηση των υποδοµών πληροφορικής της Περιφέρειας  

• Ο σχεδιασµός και υλοποίηση συστηµάτων και εργαλείων µε χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) 

• Η οργάνωση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστηµάτων, εφαρµογών και δικτύων της Περιφέρειας 

• Η ανάληψη δράσεων ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Περιφέρειας ως χρήστες των 
πληροφοριακών συστηµάτων, των πακέτων λογισµικού και εφαρµογών που τηρεί και λειτουργεί η Περιφέρεια 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την παροχή πληροφοριακών 
δεδοµένων και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη µε χρήση εργαλείων ΤΠΕ 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ιαδικτύου 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού 
Συστηµάτων Φορέα 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Υποστήριξης και  
∆ιαχείρισης Εξοπλισµού του φορέα  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εφαρµογών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πληροφορικής 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, µε τοπική 
αρµοδιότητα στις Περιφερειακές  Ενότητες 
Πειραιώς και Νήσων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πληροφορικής 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, µε 
τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 
∆υτικής Αττικής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πληροφορικής 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, µε 
τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας  
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή  ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα πληροφορικής, 
σχεδιασµού και ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή 
ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Γνώσεις Πληροφορικής 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Ως προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:  
α) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.12 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΎΟΥ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος του Τµήµατος  ∆ιαδικτύου 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος ∆ιαδικτύου της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και η υλοποίηση 

των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος ∆ιαδικτύου της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) στις αποφάσεις της Περιφέρειας 

• Η διαχείριση θεµάτων διαδικτυακής προβολής της Περιφέρειας και του έργου της 

• Η µέριµνα για το σχεδιασµό δράσεων ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

• Η συνεργασία µε τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την προβολή του περιεχοµένου αρµοδιότητάς τους στο 
διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας  ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ  κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε  κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή  

απόφοιτος λυκείου.  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα θέµατα διοίκησης 
ανθρώπινου δυναµικού ή σε θέµατα ή σε θέµατα πληροφορικής και επικοινωνιών 
από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  
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• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Γνώσεις Πληροφορικής 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.13 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΎ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΦΟΡΈΑ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΑ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος του Τµήµατος  Σχεδιασµού Συστηµάτων 

Φορέα 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Σχεδιασµού Συστηµάτων Φορέα της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.) και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Σχεδιασµού Συστηµάτων Φορέα της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η διαχείριση του προγραµµατισµού προµηθειών των υποδοµών πληροφορικής της Περιφέρειας  

• Ο σχεδιασµός της πολιτικής ασφαλείας των συστηµάτων και εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

• Η µέριµνα για την υποστήριξη και εφαρµογή της ψηφιακής υπογραφής καθώς και των χρηστών – υπαλλήλων της 
Περιφέρειας στην εφαρµογή της  

• Η µέριµνα για το σχεδιασµό και υλοποίηση έργων πληροφορικής µε την αξιοποίηση κάθε διαθέσιµου οικονοµικού 
πόρου, όπως ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας  ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ  κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε  κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  
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1.1.14 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ  ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΦΟΡΈΑ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  αρχών διοίκησης και 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και σε θέµατα πληροφορικής και επικοινωνιών 

•  µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Γνώσεις Πληροφορικής 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ  

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     200 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος του Τµήµατος   Υποστήριξης και  ∆ιαχείρισης 

Εξοπλισµού του Φορέα 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Υποστήριξης και  ∆ιαχείρισης Εξοπλισµού του φορέα της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Υποστήριξης και  ∆ιαχείρισης Εξοπλισµού του φορέα της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη 
των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η διαχείριση και συντήρηση των υποδοµών πληροφορικής της Περιφέρειας  

• Η µέριµνα για τη διαµόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων για το βαθµό αξιοποίησης εξωτερικών υπηρεσιών 
(outsourcing) σε θέµατα υποστήριξης εξοπλισµού ή χρήσης εξοπλισµού και αναλωσίµων µε τη µορφή υπηρεσιών  

• Ο σχεδιασµός νέων προµηθειών εξοπλισµού και αναλώσιµων  

•  Η εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού της Περιφέρειας στη λειτουργία του εξοπλισµού 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

συνεργάζεται  

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας  ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ  κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε  κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  αρχών διοίκησης και 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και σε θέµατα πληροφορικής και επικοινωνιών 

•  µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Γνώσεις Πληροφορικής 
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1.1.15 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος του Τµήµατος Εφαρµογών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η διαχείριση και συντήρηση των εφαρµογών πληροφορικής της Περιφέρειας  

• Ο σχεδιασµός και ανάπτυξη λογισµικού εφαρµογών και εργαλείων µε χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

• Η µέριµνα για τη διασφάλιση διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων της Περιφέρειας και λοιπών 
εφαρµογών  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας  ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ  κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε  κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  αρχών διοίκησης και 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και σε θέµατα πληροφορικής και επικοινωνιών 

•  µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Γνώσεις Πληροφορικής 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 
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• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.16 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση   ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος του Τµήµατος  Πληροφορικής Περιφερειακής 

Ενότητας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η διαχείριση και συντήρηση των υποδοµών πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας 

• Η οργάνωση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστηµάτων, εφαρµογών και δικτύων της Περιφερειακής 
Ενότητας 

• Η ανάληψη δράσεων ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας ως χρήστες των 
πληροφοριακών συστηµάτων, των πακέτων λογισµικού και εφαρµογών που τηρεί και λειτουργεί η Περιφέρεια 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την παροχή 
πληροφοριακών δεδοµένων και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη µε χρήση εργαλείων ΤΠΕ 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας  ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ  κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε  κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας.  

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  
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1.1.17 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  αρχών διοίκησης και 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και σε θέµατα πληροφορικής και επικοινωνιών 

•  µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Γνώσεις Πληροφορικής 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης  

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     210 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαβίβαση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 

άσκηση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  αρχών διοίκησης και 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και σε θέµατα πληροφορικής και επικοινωνιών 

•  µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 
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∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης  του Πολίτη 

1.1.18 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση   ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

Ε ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  -ΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης   Οργάνωσης των Υπηρεσιών 

και Εξυπηρέτησης  του Πολίτη 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

 Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Οργάνωσης. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας µέσω επιτόπιας παρακολούθησης, συλλογής 
στοιχείων – δεδοµένων και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε 
επιχειρησιακές ανάγκες για την εξυπηρέτηση του πολίτη 

• Η εισήγηση δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

• Η άσκηση εποπτείας, ελέγχου και συντονισµού της υλοποίησης των δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

• Η εισήγηση οργανωτικών µέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας  

• Η µέριµνα για ενηµέρωση και πληροφόρηση των πολιτών περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
των απαιτούµενων κάθε φορά ενεργειών για διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων 

• Η µέριµνα για εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω των υπηρεσιών της Περιφέρειας, του τηλεφωνικού κέντρου 1539 

• Η διασφάλιση της άµεσης αντιµετώπισης παραπόνων, καταγγελιών των πολιτών  

• Η τήρηση στατιστικών στοιχείων κυρίως σχετικά µε τους περιοδικούς ελέγχους, την αποδοτικότητα και 
αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και την υποβολή – διαχείριση των παραπόνων – καταγγελιών των 
πολιτών 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Οργάνωσης και 
Συντονισµού 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ενηµέρωσης του Πολίτη   

• Προϊστάµενος Γραφείου Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, 
Νοτίου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών     

• Προϊστάµενος Γραφείου Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής  Αττικής  

• Προϊστάµενος Γραφείου Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής  

• Προϊστάµενος Γραφείου Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας  
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  σχεδιασµού 
συστηµάτων ποιότητας, διοίκησης φορέων,  συστηµάτων µέτρησης απόδοσης, 
οργάνωσης βάσεων δεδοµένων από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Ως προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:  
α) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.19 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος του Τµήµατος  Οργάνωσης και Συντονισµού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Οργάνωσης και Συντονισµού της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Οργάνωσης και Συντονισµού της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

• Η εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και η εισήγηση µέτρων και δράσεων βελτίωσης της 
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 

• Η µέριµνα για την ανάληψη δράσεων εξυπηρέτησης του πολίτη µέσω νέων εργαλείων και οδηγών 

• Η εισήγηση βέλτιστων διεθνών και εθνικών πρακτικών λειτουργίας των µονάδων της Περιφέρειας και παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

• Η εισήγηση ανάπτυξης Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Οργάνωσης των Υπηρεσιών 

και Εξυπηρέτησης  του 

Πολίτη 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας  ή ∆Ε  κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή  

απόφοιτος λυκείου.  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  
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 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης ανθρώπινου 
δυναµικού ή σε θέµατα οργάνωσης υπηρεσιών  ή διασφάλισης ποιότητας από 
Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.20 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΎ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ………………   Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου   Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος του Τµήµατος  Σχεδιασµού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η διαχείριση και συντονισµός των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την αποτύπωση των πεπραγµένων τους σε 
περιοδική βάση 

• Η εισήγηση και σχεδιασµός των εντύπων – αιτήσεων των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

• Ο προγραµµατισµός, µελέτη και εφαρµογή των κατάλληλων διαδικασιών για την υλοποίηση των αρχών της 
∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) στις διαδικασίες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής 

• Η µέριµνα για τη συγκέντρωση των τριµηνιαίων δειγµατοληπτικών ελέγχων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής 
και την εισαγωγή των αναφορών αποτελεσµάτων ελέγχου στην ηλεκτρονική εφαρµογή «∆ειγµατοληπτικός Έλεγχος 
Υποβληθέντων Φωτοαντιγράφων (Ν.4250/2014/Αρθρο1/παρ.2β)». 

• Η τήρηση στατιστικών στοιχείων κυρίως σχετικά µε τους περιοδικούς ελέγχους, την αποδοτικότητα και 
αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και την υποβολή – διαχείριση των παραπόνων – καταγγελιών των 
πολιτών 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Οργάνωσης των Υπηρεσιών 

και Εξυπηρέτησης  του 

Πολίτη 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε  κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή  

απόφοιτος λυκείου.  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης ανθρώπινου 
δυναµικού ή σε θέµατα οργάνωσης υπηρεσιών  ή διασφάλισης ποιότητας από 
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Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.21 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος του Τµήµατος  Ενηµέρωσης του Πολίτη 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Ενηµέρωσης του Πολίτη  της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Ενηµέρωσης του Πολίτη  της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη βέλτιστη λειτουργία του τηλεφωνικού Κέντρου της Περιφέρειας Αττικής 1539 ως γραµµή 
ενηµέρωσης και πληροφόρησης του πολίτη για τις υπηρεσίες του φορέα, αλλά και ως γραµµή υποδοχής και καταγραφής 
καταγγελιών αρµοδιότητας του φορέα. 

• Η ανάρτηση προκηρύξεων άλλων φορέων του ∆ηµοσίου και ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής. 

• Η διαχείριση της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής καταγραφής των αιτηµάτων ή καταγγελιών των πολιτών µε την 
προώθησή τους στις αρµόδιες κάθε φορά Υπηρεσίες του φορέα 

• Η σύνταξη έκθεσης προς τον Περιφερειάρχη για θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Οργάνωσης των Υπηρεσιών 

και Εξυπηρέτησης  του 

Πολίτη 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε  κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή  

απόφοιτος λυκείου.  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
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1.1.22 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης ανθρώπινου 
δυναµικού ή σε θέµατα οργάνωσης υπηρεσιών  ή διασφάλισης ποιότητας από 
Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης  

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαβίβαση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Οργάνωσης των Υπηρεσιών 

και Εξυπηρέτησης  του 

Πολίτη 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης ανθρώπινου 
δυναµικού από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 
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Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

1.1.23 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΎ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

Ε ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  -ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η εισήγηση προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού 

• Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου του ανθρώπινου δυναµικού ως προς τις υπηρεσιακές µεταβολές του, τους όρους 
απασχόλησης και την αποδοτικότητά του  

• Η διαχείριση των τηρούµενων στοιχείων του προσωπικού 

• Η µέριµνα για τη λειτουργία οργάνων διαχείρισης θεµάτων προσωπικού (Υπηρεσιακό Συµβούλιο, Ειδική Επιτροπή 
Αξιολόγησης υπαλλήλων 

• Η άσκηση εποπτείας των πειθαρχικών διαδικασιών  

• Η αναγνώριση, ιεράρχηση των εκπαιδευτικών αναγκών και η µέριµνα για την ανάληψη δράσεων εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης του προσωπικού  

• Η διαχείριση των θεµάτων µισθοδοσίας του προσωπικού  

• Η µέριµνα για την επαρκή υποστήριξη της λειτουργίας των Συλλογικών Οργάνων, Επιτροπών και Γραφείων 
Παρατάξεων της Περιφέρειας 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της  

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Μόνιµου Προσωπικού 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Προσωπικού Ιδιωτικού 
∆ικαίου 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Προγραµµατισµού και 
Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πειθαρχικών 
∆ιαδικασιών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εκπαίδευσης 
Προσωπικού 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων 
και Επιτροπών  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας  

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 
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Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ή ΠΕ  
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε  διοίκησης ανθρώπινου 
δυναµικού  από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Ως προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον:  
α) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.24 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΜΌΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Μόνιµου Προσωπικού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Μόνιµου Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων 

όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ανθρώπινου ∆υναµικού 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη διαχείριση των διορισµών, προσλήψεων του µόνιµου προσωπικού και κάθε είδους υπηρεσιακών 
τους µεταβολών  

• Η µέριµνα για την αποτελεσµατική διαχείριση των αδειών του µόνιµου προσωπικού 

• Η παρακολούθηση του προγραµµατισµού των κανονικών αδειών όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η µέριµνα για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και η υλοποίηση των αποφάσεών του 
σε ότι αφορά το µόνιµο προσωπικό. 

• Η έκθεση απόψεων και τη διαβίβαση αυτών µαζί µε τον σχετικό φάκελο στην αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, 
στην οποία εκκρεµεί ένδικη διαφορά, σχετική µε υπηρεσιακές µεταβολές του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής.  

• Η παρακολούθηση της υπερωριακής απασχόλησης του µόνιµου προσωπικού 

• Η µέριµνα για την έκδοση πιστοποιητικών / βεβαιώσεων σχετικών µε την υπηρεσιακή κατάσταση του µόνιµου 
προσωπικού. 

• Η παρακολούθηση της αποδοτικότητας βάσει του ισχύοντος σχετικού θεσµικού πλαισίου. 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ή ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναµικού ή στις κοινωνικές επιστήµες ή οργάνωσης υπηρεσιών ή 

διασφάλισης ποιότητας ή σε άλλα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 

Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 
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1.1.25 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΎ ∆ΙΚΑΊΟΥ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος του Τµήµατος Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ανθρώπινου ∆υναµικού 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     236 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη διαχείριση των διορισµών, προσλήψεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου και κάθε είδους 
υπηρεσιακής τους µεταβολή. 

• Η µέριµνα για την αποτελεσµατική διαχείριση των αδειών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου. 

• Η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών.  

• Η παρακολούθηση του προγραµµατισµού των κανονικών αδειών όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η µέριµνα για την, η υλοποίηση των αποφάσεών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου σε ότι αφορά το προσωπικό 
ιδιωτικού δικαίου. 

• Η έκθεση απόψεων και τη διαβίβαση αυτών µαζί µε τον σχετικό φάκελο στην αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, 
στην οποία εκκρεµεί ένδικη διαφορά, σχετική µε υπηρεσιακές µεταβολές του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής.  

• Η µέριµνα για την έκδοση βεβαιώσεων σχετικών µε την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου. 

• Η διαδικασία πρόσληψης ∆ικηγόρων, Ειδικών Συµβούλων/ Ειδικών Συνεργατών και ∆ηµοσιογράφων. 

• Η διαδικασία διορισµού του Εκτελεστικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η παρακολούθηση της αποδοτικότητας βάσει του ισχύοντος σχετικού θεσµικού πλαισίου. 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ή ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναµικού ή στις κοινωνικές επιστήµες ή οργάνωσης υπηρεσιών ή 

διασφάλισης ποιότητας ή σε άλλα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 

Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  
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1.1.26 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΠΌΡΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Προγραµµατισµού και 

Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και 

η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ανθρώπινου ∆υναµικού 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίµηση των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, σε θέσεις τακτικού και έκτακτου 
προσωπικού και η κατανοµή τους σε κατηγορίες, κλάδους, βαθµούς, ειδικότητες, καθώς και η περιγραφή, η ανάλυση των 
καθηκόντων και ο καθορισµός των προσόντων κάθε θέσης. 

• Η εισήγηση του µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό, ώστε 
να εξασφαλίζεται η αξιοποίηση του συνόλου των εργαζοµένων. 

• Η µελέτη της γενικής εξέλιξης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού για την επίτευξη της άριστης σύνθεσης ανά 
Μονάδα και Τοµέα δραστηριότητας της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η τήρηση των προσωπικών µητρώων του τακτικού και έκτακτου προσωπικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 
καθώς και η τήρηση των πάσης φύσεως βάσεων δεδοµένων που αφορούν θέµατα προσωπικού. 

• Η διαχείριση θεµάτων σχετικών µε τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 και η εφαρµογή των αποφάσεών του.  

• Η µέριµνα για την εφαρµογή του συστήµατος στοχοθεσίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Η κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ή ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναµικού ή στις κοινωνικές επιστήµες ή οργάνωσης υπηρεσιών ή 

διασφάλισης ποιότητας ή σε άλλα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 

Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
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1.1.27 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΏΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΏΝ-  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Πειθαρχικών ∆ιαδικασιών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη διαχείριση θεµάτων πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων 

• Η ανάληψη των κατάλληλων ενεργειών, προκειµένου να εφαρµόζονται οι αποφάσεις των ελεγκτικών οργάνων της 
δηµόσιας διοίκησης αναφορικά µε τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων  

• Η παρακολούθηση και τήρηση αρχείου των πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων των υπαλλήλων. 

• Η έκθεση απόψεων και τη διαβίβαση αυτών µαζί µε το σχετικό φάκελο στην αρµόδια ∆ιοικητική ή ∆ικαστική Αρχή, 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Πειθαρχικών ∆ιαδικασιών της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ανθρώπινου ∆υναµικού 
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Κύρια καθήκοντα 

στην οποία εκκρεµεί ένδικη διαφορά προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σχετικά µε πειθαρχική διαδικασία. 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ή ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναµικού ή στις κοινωνικές επιστήµες ή οργάνωσης υπηρεσιών ή διασφάλισης 

ποιότητας ή σε άλλα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή 

ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 
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1.1.28 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΊ∆ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος του Τµήµατος   Εκπαίδευσης Προσωπικού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Εκπαίδευσης Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.  

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     244 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την έγκαιρη ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Περιφέρειας 

• Η εισήγηση για την υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των υπαλλήλων της Περιφέρειας 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στο επάγγελµα φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, µαθητευοµένων 
ΕΠΑΛ και ΙΕΚ καθώς και υποψηφίων δικηγόρων 

• Η διαχείριση των σπουδαστών ΕΣ∆∆Α για πρακτική εκπαίδευση 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 
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Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ή ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναµικού ή στις κοινωνικές επιστήµες ή οργάνωσης υπηρεσιών ή διασφάλισης 

ποιότητας ή σε άλλα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή 

ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.29 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ- ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ………………   Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου   Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και 

Επιτροπών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• H υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής και η τήρηση µητρώου και αρχείου των 
πράξεων τους 

• Η  συγκρότηση των πάσης φύσεως επιτροπών που ανήκουν στις επιτελικές ∆ιευθύνσεις. 

• Η υποστήριξη των Γραφείων των Περιφερειακών Παρατάξεων Αττικής. 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ή ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  
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 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναµικού ή οργάνωσης υπηρεσιών ή διασφάλισης ποιότητας ή σε άλλα συναφή µε 

το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.30 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο   Προσωπικό Αορίστου Χρόνου  Β 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     250 

  

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η χορήγηση της επισηµείωσης της Σύµβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  
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• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναµικού ή οργάνωσης υπηρεσιών ή διασφάλισης ποιότητας ή σε άλλα συναφή µε 

το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

1.1.31 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ  - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  ∆ιοικητικών Υπηρεσιών   

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  .  
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες  

• Η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας 

• Η µέριµνα για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

• Η µέριµνα για την επάρκεια των υπηρεσιών της Περιφέρειας σε εξοπλισµό και αναλώσιµα 

• Η µέριµνα για τη διαχείριση του Γενικού Αρχείου της Περιφέρειας  

• Η διαχείριση των υπηρεσιακών οχηµάτων 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Περιουσίας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ιοικητικής 

Μέριµνας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γενικού Αρχείου 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας  

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
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1.1.32 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  δηµόσιας διοίκησης ή 

στη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού ή στις κοινωνικές επιστήµες  ή στη 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ή ή σε άλλα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 

από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     255 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Περιουσίας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως 

αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η τήρηση του κτηµατολογίου της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας και η διαχείριση εκµετάλλευσης και 
προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας της. 

• Ο χειρισµός θεµάτων παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, δωρεών, εκµισθώσεων, µισθώσεων, 
ενεχυριάσεων και αποθηκεύσεων κινητών πραγµάτων και ακινήτων. 

• Η µέριµνα για την στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η διαχείριση των ακινήτων αναφορικά µε τα δίκτυα κοινωνικής ωφέλειας 

• Η διαχείριση των συµβάσεων µίσθωσης σε τρίτους (για τη λειτουργία χώρων αναψυχής, αναψυκτήρια, περίπτερα) 
και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης των Αλσών.  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών   

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή σε 

θέµατα διαχείρισης ακινήτων ή σε άλλα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 

από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 
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1.1.33 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΜΈΡΙΜΝΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τον εξοπλισµό των υπηρεσιών της Περιφέρειας, την επισκευή των κτιρίων και εγκαταστάσεων.  

•  Η διεκπεραίωση αιτηµάτων όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας για την ασφάλεια των κτιρίων.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, 

όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

∆ιοικητικών Υπηρεσιών   

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     259 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διαχείριση των µη αναλώσιµων υλικών και των αναλώσιµων υλικών της Περιφέρειας. 

• Τη διαχείριση και τελική διάθεση άχρηστου υλικού. 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος. 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή σε 

θέµατα διαχείρισης ακινήτων ή σε άλλα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 

από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 
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• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.34 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΎ ΑΡΧΕΊΟΥ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γενικού Αρχείου 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γενικού Αρχείου της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως 

αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     262 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γενικού Αρχείου της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Ο συντονισµός και παρακολούθηση της διακίνησης στοιχείων αρχείου µεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

• Ο συντονισµός των ενεργειών για τον καθορισµό του τρόπου φύλαξης και καταστροφής των αρχείων, όπως 
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος. 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

∆ιοικητικών Υπηρεσιών   

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή σε 

θέµατα  βιβλιοθηκονοµίας και συστηµάτων πληροφόρησης ή σε άλλα συναφή µε 

το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 
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• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.35 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΊΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΆΤΩΝ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, 

όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     265 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η διαχείριση των υπηρεσιακών οχηµάτων και η µέριµνα για τη συντήρησή τους 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος. 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

∆ιοικητικών Υπηρεσιών   

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή 
ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ  ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή σε 

άλλα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή 

ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 
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1.1.36 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών   

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων,  και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή σε 

άλλα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή 

ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης,
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄.  
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 Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Παιδείας 

1.1.37 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙ∆ΕΊΑΣ  - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΑΙ∆ΕΙΑ Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Παιδείας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Παιδείας.  
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες  

• Η διαχείριση θεµάτων στον τοµέα της παιδείας, της άθλησης και του πολιτισµού  

• Η διαχείριση µεταφοράς µαθητών και έγκρισης σχολικών εκδροµών  

• Ο σχεδιασµός και ανάπτυξη δράσεων ενθάρρυνσης των γραµµάτων και των τεχνών 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εκπαιδευτικών 

Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας  

Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εκπαιδευτικών 

Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας  Νοτίου 

Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εκπαιδευτικών 

Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας  Βορείου 

Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εκπαιδευτικών 

Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας  ∆υτικού 

Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εκπαιδευτικών 

Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας  ∆υτικής 

Αττικής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εκπαιδευτικών 

Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας  

Ανατολικής Αττικής  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εκπαιδευτικών 

Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εκπαιδευτικών 

Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ιά Βίου Μάθησης 

– K.E.K. 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η παροχή υποστήριξης στο σχεδιασµό, υλοποίηση και διαχείριση δράσεων του τοµέα της δια βίου µάθησης 

• Ο σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων ενίσχυσης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

• Η λήψη µέτρων και ανάληψη δράσεων για τη σύνδεση της παρεχόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης από τα 
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) µε τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες της Περιφέρειας 

• Η διαχείριση της λειτουργίας του Κ.Ε.Κ. της Περιφέρειας Αττικής 

•  Η µέριµνα για τη διοικητική υποστήριξη των δηµοσίων Ι.Ε.Κ.  που υπάγονται στη Γ.Γ. ∆ια Βίου Μάθησης 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ  ΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή στη 

διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού ή στις κοινωνικές επιστήµες ή σε θέµατα 

εκπαίδευσης ή αθλητισµού ή πολιτισµού ή σε άλλα συναφή µε το αντικείµενο της 

Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 
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1.1.38 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Εκπαιδευτικών Θεµάτων 

Περιφερειακής Ενότητας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των 
στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η διαχείριση θεµάτων στον τοµέα της παιδείας, της άθλησης και του πολιτισµού  

• Η διαχείριση µεταφοράς µαθητών και έγκρισης σχολικών εκδροµών  

• Ο σχεδιασµός και ανάπτυξη δράσεων ενθάρρυνσης των γραµµάτων και των τεχνών 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος. 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων Περιφερειακής Ενότητας της ∆ιεύθυνσης Παιδείας και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 

Παιδείας 
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ  ΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΟΤΑ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή στη 

διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού ή στις κοινωνικές επιστήµες ή σε θέµατα 

εκπαίδευσης ή αθλητισµού ή πολιτισµού ή σε άλλα συναφή µε το αντικείµενο της 

Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.39 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ∆ΙΆ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗΣ – K.E.K.- ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ………………   Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου   Γ 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – K.E.K.- 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Προϊστάµενος του Τµήµατος   ∆ιά Βίου Μάθησης – K.E.K.- 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος ∆ιά Βίου Μάθησης – K.E.K. της ∆ιεύθυνσης Παιδείας και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως 

αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος ∆ιά Βίου Μάθησης – K.E.K. της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η παροχή υποστήριξης στο σχεδιασµό, υλοποίηση και διαχείριση δράσεων του τοµέα της δια βίου µάθησης 

• Ο σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων ενίσχυσης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

• Η λήψη µέτρων και ανάληψη δράσεων για τη σύνδεση της παρεχόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης από τα 
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) µε τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες της Περιφέρειας 

• Η διαχείριση της λειτουργίας του Κ.Ε.Κ. της Περιφέρειας Αττικής 

•  Η µέριµνα για τη διοικητική υποστήριξη των δηµοσίων Ι.Ε.Κ.  που υπάγονται στη Γ.Γ. ∆ια Βίου Μάθησης 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος. 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 

Παιδείας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ  ΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΟΤΑ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   
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1.1.40 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή στη 

διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού ή στις κοινωνικές επιστήµες ή σε θέµατα 

εκπαίδευσης ή αθλητισµού ή πολιτισµού ή σε άλλα συναφή µε το αντικείµενο της 

Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     279 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Παιδείας και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως 

αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Παιδείας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή σε άλλα 

συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 
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• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών  

1.1.41 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός και η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές καθορίζονται στις 
δηµοσιολογιστικές διατάξεις (Ν.4270/2014 όπως ισχύει). 

• Η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός και η παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών 
µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης  

• Η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης και η αντιµετώπιση 
των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους 

• Η συνεχής συνεργασία µε τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και 
υποθέσεων αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε ∆ιεύθυνσης 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Ταµειακής 

∆ιαχείρισης  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Π.Ε. Βόρειου Τοµέα Αθηνών  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Π.Ε. Ανατ. Αττικής 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Π.Ε. ∆υτ. Αττικής 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Π.Ε. Πειραιά 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Π.Ε. Νήσων  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μισθοδοσίας 

Περιφερειάρχη 
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Κύρια καθήκοντα 

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε ∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για την εφαρµογή των δηµοσιολογιστικών διατάξεων (Ν.4270/2014 όπως ισχύει) από τις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας  

• Η εκπροσώπηση της Γεν. ∆ιεύθυνσης σε συναντήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις) 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη Γενική ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε τον Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους Γενικούς ∆ιευθυντές της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

 

• Στη Γενική ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

• Συχνές µετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας και συναντήσεις µε εκπροσώπους 
άλλων χωρών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών/διεθνών οµάδων εργασίας. 

 

Εµπειρία 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

Ως προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή TE, 
εφόσον: α) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης για ένα (1) έτος 
τουλάχιστον ή β) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη ή γ) είναι κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού 
διπλώµατος ή απόφοιτος της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.∆.∆.Α.) ή κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
κατέχει βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθµό αυτόν ή δ) 
κατέχει το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτόν. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 
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• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού  

1.1.42 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Προϋπολογισµού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για τη κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 

• Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού µέσω εγκυκλίων και 
οδηγιών 

• Ο συντονισµός ενεργειών που αφορούν στην αποτελεσµατική διαχείριση και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, 
αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής  

• Η παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων και τήρηση όλων των οδηγιών του Υπ. Οικονοµικών και του Γ.Λ.Κ. 
σχετικά µε την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠ∆Σ και του προϋπολογισµού κατά τη διάρκεια του έτους 

• Η µέριµνα για την εφαρµογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά µε τα έσοδα, τις δαπάνες, 
τις προµήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα 

• Η µελέτη δανειοληπτικής ικανότητας της Περιφέρειας, παρακολούθηση και εποπτεία των οικονοµικών µεγεθών απ’ 
όλες τις πηγές χρηµατοδότησης 

• Η παροχή βεβαιώσεων ύπαρξης πίστωσης επί των πράξεων διορισµών, εντάξεων,  αποσπάσεων, µετατάξεων και 
προαγωγών του προσωπικού 

• Η µέριµνα για την έκδοση απολογιστικών και δηµοσιονοµικών αναφορών βάσει τηρούµενων στατιστικών στοιχείων 
και ελέγχου – παρακολούθησης των δεσµεύσεων και υποχρεώσεων της Περιφέρειας 

• Ο συντονισµός για την ορθή λογιστική διαχείριση και τήρηση του διπλογραφικού συστήµατος 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Προϋπολογισµού  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Απολογισµού και 

∆ηµοσιονοµικών Αναφορών  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Λογιστικής 
∆ιαχείρισης και Τήρησης ∆ιπλογραφικού 
Συστήµατος 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 
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• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.43 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ………………   Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου   Γ 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Προϋπολογισµού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως 

αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 

• Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού µέσω εγκυκλίων και 
οδηγιών 

• Ο συντονισµός ενεργειών που αφορούν στην αποτελεσµατική διαχείριση και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, 
αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής  

• Η παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων και τήρηση όλων των οδηγιών του Υπ. Οικονοµικών και του Γ.Λ.Κ. 
σχετικά µε την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠ∆Σ και του προϋπολογισµού κατά τη διάρκεια του έτους 

• Η µέριµνα για την εφαρµογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά µε τα έσοδα, τις δαπάνες, 
τις προµήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα 

• Η µελέτη δανειοληπτικής ικανότητας της Περιφέρειας, παρακολούθηση και εποπτεία των οικονοµικών µεγεθών απ’ 
όλες τις πηγές χρηµατοδότησης 

• Η παροχή βεβαιώσεων ύπαρξης πίστωσης επί των πράξεων διορισµών, εντάξεων,  αποσπάσεων, µετατάξεων και 
προαγωγών του προσωπικού 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Προϋπολογισµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
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1.1.44 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΏΝ ΑΝΑΦΟΡΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος   Απολογισµού και 

∆ηµοσιονοµικών Αναφορών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Απολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού και η υλοποίηση 

των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Απολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων 

του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 

θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την έκδοση απολογιστικών και δηµοσιονοµικών αναφορών βάσει τηρούµενων στατιστικών στοιχείων και 

ελέγχου – παρακολούθησης των δεσµεύσεων και υποχρεώσεων της Περιφέρειας 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Προϋπολογισµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  δηµόσιας διοίκησης ή 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή σε θέµατα λογιστικής διαχείρισης ή 

λογιστικής τυποποίησης, ή διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος ή αναλυτικής 

λογιστικής ή γενικής λογιστικής ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 

Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 
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• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.45 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΉΡΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος   Λογιστικής ∆ιαχείρισης και 

Τήρησης ∆ιπλογραφικού Συστήµατος 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης και Τήρησης ∆ιπλογραφικού Συστήµατος της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού 

και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης και Τήρησης ∆ιπλογραφικού Συστήµατος της ∆ιεύθυνσης για την 

επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 

θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Ο συντονισµός για την ορθή λογιστική διαχείριση και τήρηση του διπλογραφικού συστήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Προϋπολογισµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο  

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     297 

 

 

 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

Επιθυµητή η κατοχή άδειας λογιστή Α΄ τάξης  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

1.1.46 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΉΣ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Ταµειακής ∆ιαχείρισης. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 

συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 

επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για την παρακολούθηση των χρηµατικών συναλλαγών µε τις Τράπεζες, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Εσόδων 
των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Π.Ε.  

• Η παρακολούθηση των υπολοίπων λογαριασµών ώστε να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα τραπεζικά διαθέσιµα.  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Οργάνωσης Και 

∆ιαχείρισης Χρηµατικών Ενταλµάτων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εξόφλησης 

Χρηµατικών Ενταλµάτων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Λογιστικής 

∆ιαχείρισης Χρηµατικών Ενταλµάτων Και 

Φορολογικών Θεµάτων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Χρηµατικών 
∆ιαθεσίµων 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα • Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε 
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το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα λογιστικής διαχείρισης ή 

λογιστικής τυποποίησης ή διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος ή αναλυτικής 

λογιστικής ή γενικής λογιστικής ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 

Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.47 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΕΝΤΑΛΜΆΤΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Οργάνωσης Και ∆ιαχείρισης 

Χρηµατικών Ενταλµάτων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Οργάνωσης Και ∆ιαχείρισης Χρηµατικών Ενταλµάτων της ∆ιεύθυνσης Ταµειακής ∆ιαχείρισης και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Οργάνωσης Και ∆ιαχείρισης Χρηµατικών Ενταλµάτων της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των 

στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 

θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την παραλαβή, επεξεργασία των Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής και η προετοιµασία για την εξόφλησή 

τους. 

• Η ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή των 

δικαιούχων. 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  
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 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.48 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΞΌΦΛΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΕΝΤΑΛΜΆΤΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

  ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος   Εξόφλησης Χρηµατικών 

Ενταλµάτων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Εξόφλησης Χρηµατικών Ενταλµάτων της ∆ιεύθυνσης Ταµειακής ∆ιαχείρισης και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Εξόφλησης Χρηµατικών Ενταλµάτων της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 

θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την εξόφληση των εντολών πληρωµής δαπανών και η παρακολούθηση των χρηµατικών διαθεσίµων της 

Περιφέρειας σε συνεργασία µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τα Τµήµατα Εσόδων των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών 

των Π.Ε. 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 
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• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.49 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΕΝΤΑΛΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ - 

ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ………………   Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου   Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Λογιστικής ∆ιαχείρισης 

Χρηµατικών Ενταλµάτων Και Φορολογικών Θεµάτων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης Χρηµατικών Ενταλµάτων Και Φορολογικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης 

Ταµειακής ∆ιαχείρισης και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης Χρηµατικών Ενταλµάτων Και Φορολογικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης 
για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την τήρηση και παρακολούθηση ηµερολογίου, βιβλίου επιταγών, εντολών µεταφοράς και πληρωµής και 
µητρώου εκχωρήσεων, κατασχέσεων κ.λ.π. για όλες τις δαπάνες, καθώς και όλων των φορολογικών υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την πληρωµή των Χ.Ε. σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 

• Η µέριµνα για την τήρηση αρχείου και αρχειοθέτηση Χ.Ε. 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  
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 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     310 

 

1.1.50 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ∆ΙΑΘΕΣΊΜΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση   ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

   ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος   Χρηµατικών ∆ιαθεσίµων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Χρηµατικών ∆ιαθεσίµων της ∆ιεύθυνσης Ταµειακής ∆ιαχείρισης και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Χρηµατικών ∆ιαθεσίµων της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 

θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την τήρηση και παρακολούθηση ηµερολογίου, βιβλίου επιταγών, εντολών µεταφοράς και πληρωµής και 
µητρώου εκχωρήσεων, κατασχέσεων κ.λπ. για όλες τις δαπάνες, καθώς και όλων των φορολογικών υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την πληρωµή των Χρηµατικών Ενταλµάτων σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 

• Η µέριµνα για την τήρηση αρχείου και αρχειοθέτηση Χρηµατικών Ενταλµάτων  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο  
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της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 

1.1.51 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η διαχείριση των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων και η τήρηση του σχετικού µητρώου 

• Η µέριµνα για την τήρηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών του ΚΗΜ∆ΗΣ και ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

• Η µέριµνα για τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολών πληρωµών των δαπανών της Περιφέρειας  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ηµοσιονοµικών 

∆εσµεύσεων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ελέγχου, 

Εκκαθάρισης  ∆απανών  και Έκδοσης 

Χρηµατικών Ενταλµάτων Π.Ε. Κεντρικού 

Τοµέα Αθήνας  

• Προϊστάµενος  Τµήµατος Ελέγχου, 

Εκκαθάρισης  ∆απανών  και Έκδοσης 

Χρηµατικών Ενταλµάτων Π.Ε. Βορείου, 

∆υτικού και Νοτίου Τοµέα Αθήνας 

• Προϊστάµενος  Τµήµατος Ελέγχου, 

Εκκαθάρισης  ∆απανών  και Έκδοσης 

Χρηµατικών Ενταλµάτων Π.Ε. Ανατολικής 

Και ∆υτικής Αττικής 

• Προϊστάµενος  Τµήµατος Ελέγχου, 

Εκκαθάρισης  ∆απανών  και Έκδοσης 

Χρηµατικών Ενταλµάτων  Π.Ε. Πειραιά Και 

Νήσων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ελέγχου , 

Εκκαθάρισης  ∆απανών Έργων Και 

∆ικαστικών  Αποφάσεων και  και Έκδοσης 

Χρηµατικών Ενταλµάτων   

 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση  προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµοσίων οικονοµικών ή 

δηµόσιας διοίκησης ή δηµοσίων προµηθειών ή διπλογραφικού λογιστικού 

συστήµατος ή αναλυτικής λογιστικής ή γενικής λογιστικής ή σε συναφή µε το 

αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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1.1.52 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΏΝ ∆ΕΣΜΕΎΣΕΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος  ∆ηµοσιονοµικών ∆εσµεύσεων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος ∆ηµοσιονοµικών ∆εσµεύσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος ∆ηµοσιονοµικών ∆εσµεύσεων της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη διενέργεια των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων και τήρηση του σχετικού µητρώου 

• Η µέριµνα για την ανάρτηση των εγκεκριµένων αποφάσεων ανάληψης δαπανών στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ 

• Η σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια ∆ηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (∆ΥΕΕ)  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  
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1.1.53 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΏΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΑΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΑΜΑΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ:  Κωδικός  
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: θέσης: 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος   Ελέγχου, Εκκαθάρισης 

∆απανών και Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων 

Περιφερειακής Ενότητας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος  Ελέγχου, Εκκαθάρισης ∆απανών και Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Περιφερειακής Ενότητας  

της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Ελέγχου, Εκκαθάρισης ∆απανών και Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων  Περιφερειακής 
Ενότητας της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τον έλεγχο ∆απανών της Περιφερειακής Ενότητας και ιδιαίτερα, η συγκέντρωση και έλεγχος των 
δικαιολογητικών δαπανών που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα και προώθηση αυτών στο οικείο  Τµήµα Ελέγχου 
Εκκαθάρισης ∆απανών και Εκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων, η καταχώριση των οικονοµικών στοιχείων στο ΟΠΣ, το 
οποίο τροφοδοτεί το Μητρώο ∆εσµεύσεων, καθώς και καταχώριση των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του µητρώου 
αυτών 

• Η µέριµνα για την εκπόνηση εισηγήσεων προς την Οικονοµική Επιτροπή και την έγκριση δαπανών - διάθεση 
πιστώσεων, που αφορούν τις κάθε µορφής δαπάνες πλην προµηθειών, έργων και δικαστικών δαπανών. 

• Η υλοποίησης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και πάγιας 
προκαταβολής, η παρακολούθηση απόδοσής τους, ο έλεγχος δικαιολογητικών και προώθησή τους στο οικείο  Τµήµα 
Εκκαθάρισης ∆απανών  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

•  

 

 

συνεργάζεται  

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα όπως ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα ή σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή δηµόσια οικονοµικά ή σε άλλα 

συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 
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1.1.54 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΏΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΤΑΛΑΜΑΤΩΝ   

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος Ελέγχου Εκκαθάρισης 

∆απανών Έργων Και ∆ικαστικών Αποφασεων και Εκδοσης 

Χρηµατικών Ενταλµατων  

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος  Τµήµατος Ελέγχου Εκκαθάρισης ∆απανών Έργων Και ∆ικαστικών Αποφασεων και Εκδοσης 

Χρηµατικών Ενταλµατων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές 

καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Ελέγχου Εκκαθάρισης ∆απανών Έργων Και ∆ικαστικών Αποφασεων και Εκδοσης 
Χρηµατικών Ενταλµατων  της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η συγκέντρωση και έλεγχος των δικαιολογητικών δαπανών που αφορούν στα έργα και στις δικαστικές δαπάνες της 
Περιφέρειας Αττικής και προώθηση αυτών στο οικείο Τµήµα Εκκαθάρισης ∆απανών  και Έκδοσης  Χρηµατικών 
Ενταλµάτων   

• Η καταχώριση όλων των οικονοµικών στοιχείων στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, το οποίο τροφοδοτεί 
το Μητρώο ∆εσµεύσεων, καθώς και καταχώριση των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του µητρώου αυτών 

• Οι εισηγήσεις προς την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, που αφορούν 
έργα και δικαστικές δαπάνες     

• Η κοινοποίηση στην αρµόδια ∆ηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (∆ΥΕΕ), των δικαστικών 
αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του φορέα  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Περιφέρειας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα όπως ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα ή σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή δηµόσια οικονοµικά ή σε άλλα 

συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
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∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών  

1.1.55 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών Περιφερειακής 

Ενότητας Κεντρικού Τοµέα 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Προγραµµατισµού 

Προµηθειών και Παρακολούθησης 

Συµβάσεων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Συνοπτικών 

∆ιαδικασιών Προµηθειών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ανοικτών 

∆ιαδικασιών Προµηθειών  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης Λαϊκών Αγορών  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Παρακολούθησης 
Εσόδων και ∆απανών  

 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
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Κύρια καθήκοντα 

συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για τη διενέργεια των προµηθειών βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου δηµόσιων προµηθειών και 
σύναψης συµβάσεων  

• Η µέριµνα για την παρακολούθηση και είσπραξη των εσόδων της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών  

• Η οικονοµική διαχείριση των Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής 

• Η µελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δηµιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Περιφερειακή 
Ενότητα 

• Ο συντονισµός κατά περίπτωση υποθέσεων που ανατίθενται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 
κατόπιν σχετικής εντολής και αφορούν στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  δηµόσιας διοίκησης ή 

σε θέµατα λογιστικής διαχείρισης ή λογιστικής τυποποίησης ή διπλογραφικού 

λογιστικού συστήµατος ή αναλυτικής λογιστικής γενικής λογιστικής ή σε άλλα 

συναφή µε το  ή αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 
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1.1.56 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Προγραµµατισµού Προµηθειών 

και Παρακολούθησης Συµβάσεων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού Προµηθειών Και Παρακολούθησης Συµβάσεων της ∆ιεύθυνσης για την 
επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού Προµηθειών Και Παρακολούθησης Συµβάσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Οικονοµικών Περιφερειακής 

Ενότητας Κεντρικού Τοµέα 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη διενέργεια των προµηθειών βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου δηµόσιων προµηθειών και 
σύναψης συµβάσεων. 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή σε θέµατα δηµοσίων προµηθειών ή σε άλλα 

συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 
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1.1.57 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΏΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΏΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο   Μόνιµο Προσωπικό   Α 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος   Συνοπτικών ∆ιαδικασιών 

Προµηθειών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Συνοπτικών ∆ιαδικασιών Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας 

Κεντρικού Τοµέα και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Συνοπτικών ∆ιαδικασιών Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 

θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την πραγµατοποίηση όλων των κατά νόµο ενεργειών, µέχρι και την κοινοποίηση απόφασης ανάθεσης ή 

και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης για Απευθείας Αναθέσεις. 

• Ο συντονισµός των ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισµών (ανοικτών και κλειστών) µε Συνοπτικές ∆ιαδικασίες, µέχρι 

και την κοινοποίηση απόφασης ανάθεσης ή και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων και των 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Οικονοµικών Περιφερειακής 

Ενότητας Κεντρικού Τοµέα 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 
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Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς 
µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• . Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή σε θέµατα δηµοσίων προµηθειών ή σε άλλα 

συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.58 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΏΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΏΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση   ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΑΝΟΙΚΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος Ανοικτών ∆ιαδικασιών 

Προµηθειών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος  Ανοικτών ∆ιαδικασιών Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας 

Κεντρικού Τοµέα και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Ανοικτών ∆ιαδικασιών Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Ο συντονισµός των ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισµών άνω ή κάτω των ορίων, ανοικτών και κλειστών (πλην των 
συνοπτικών διαδικασιών), µέχρι και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

• Ο συντονισµός των ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισµών άνω ή κάτω των ορίων (ανοικτών και κλειστών), για τα 
νοσηλευτικά ιδρύµατα και ΝΠ∆∆ αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, µέχρι και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένων και των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Οικονοµικών Περιφερειακής 

Ενότητας Κεντρικού Τοµέα 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς 
µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή σε θέµατα δηµοσίων προµηθειών ή σε άλλα 

συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  
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• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.59 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΏΝ ΑΓΟΡΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Λαϊκών Αγορών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Λαϊκών Αγορών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας 

Κεντρικού Τοµέα και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Λαϊκών Αγορών της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η οικονοµική διαχείριση των Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Οικονοµικών Περιφερειακής 

Ενότητας Κεντρικού Τοµέα 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

δηµοσίων προµηθειών ή λογιστικής ή σε άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 
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• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.60 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΕΣΌ∆ΩΝ & ∆ΑΠΑΝΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ & ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
• Προϊστάµενος του Τµήµατος Παρακολούθησης  

Τµήµατος Παρακολούθησης Εσόδων και ∆απανών  

 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος  Παρακολούθησης  Τµήµατος Παρακολούθησης Εσόδων και ∆απανών   της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον 

Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Εσόδων της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την παρακολούθηση και είσπραξη των εσόδων της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

• Η µελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δηµιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Περιφερειακή Ενότητα 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Οικονοµικών Περιφερειακής 

Ενότητας Κεντρικού Τοµέα 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

δηµοσίων προµηθειών ή αρχές λογιστικής ή σε άλλα θέµατα συναφή µε το 

αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  
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• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.61 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και χρέωση όλων των εγγράφων στα αρµόδια Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης  

• Η συγκέντρωση και αποστολή προς την Οικονοµική Επιτροπή όλων των εισηγήσεων της ∆/νσης. 

• Η αναπαραγωγή υπηρεσιακών εγγράφων, διακίνηση της αλληλογραφίας,  επικύρωση αντιγράφων και 
φωτοαντιγράφων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Οικονοµικών Περιφερειακής 

Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή σε άλλα 

θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή 

ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     344 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Βόρειου Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. ∆υτικού 
Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Π.Ε. Ανατ. Αττικής - ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. ∆υτ. Αττικής - ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. 

Πειραιά - ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νήσων  

1.1.62 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών Περιφερειακής 

Ενότητας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Παρακολούθησης 

Πιστώσεων ∆απανών και Εσόδων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για τη διενέργεια των προµηθειών βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου δηµόσιων προµηθειών και 
σύναψης συµβάσεων  

• Η µέριµνα για την παρακολούθηση και είσπραξη των εσόδων της Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών  

• Η µελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δηµιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Περιφερειακή 
Ενότητα 

• Ο συντονισµός κατά περίπτωση υποθέσεων που ανατίθενται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 
κατόπιν σχετικής εντολής και αφορούν στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή σε θέµατα λογιστικής διαχείρισης, λογιστικής 

τυποποίησης, διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος, αναλυτικής λογιστικής, 

γενικής λογιστικής ή σε άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 

Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
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1.1.63 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος Προµηθειών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Ο συντονισµός ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισµών και αναθέσεων προµηθειών και υπηρεσιών που αφορούν 
στην Περιφερειακή Ενότητα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τα όρια του Προϋπολογισµού, αναφορικά µε το 
είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων και των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

Η διοίκηση του Τµήµατος  Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Οικονοµικών Περιφερειακής 

Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     349 

 

 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς 
µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

δηµοσίων προµηθειών ή σε άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 

από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.64 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΌ∆ΩΝ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ………………   Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου   Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  ∆ΑΠΑΝΩΝ & ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του  Τµήµατος  Παρακολούθησης Πιστώσεων 

∆απανών και Εσόδων   

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του   Τµήµατος Παρακολούθησης Πιστώσεων ∆απανών και Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Περιφερειακής 

Ενότητας και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Παρακολούθησης Πιστώσεων ∆απανών και Εσόδων της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των 
στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η  µέριµνα για τη διενέργεια ελέγχου και βεβαίωση ύπαρξης των διαθέσιµων πιστώσεων επί των εισηγήσεων προς 
την Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  

• Η παρακολούθηση της πορείας των πάσης φύσεως εσόδων του προϋπολογισµού και την εισήγηση προτάσεων 
βελτίωσης διαδικασιών απόδοσης 

• Η εισήγηση για την επιβολή, κατάργηση φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις 

• Η µελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δηµιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Περιφερειακή 
Ενότητα 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Οικονοµικών Περιφερειακής 

Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   
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1.1.65 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα

δηµοσίων προµηθειών ή σε άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 

από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και χρέωση όλων των εγγράφων στα αρµόδια Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης  

• Η συγκέντρωση και αποστολή προς την Οικονοµική Επιτροπή όλων των εισηγήσεων της ∆/νσης. 

• Η αναπαραγωγή υπηρεσιακών εγγράφων, διακίνηση της αλληλογραφίας,  επικύρωση αντιγράφων και 
φωτοαντιγράφων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Οικονοµικών Περιφερειακής 

Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή σε άλλα 

θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή 

ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 
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Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Μισθοδοσίας  

1.1.66 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΊΑΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Μισθοδοσίας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Μισθοδοσίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για την εκκαθάριση της τακτικής µισθοδοσίας του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού της Περιφέρειας και των  ∆ικηγόρων µε πάγια έµµισθη εντολή. 

• Ο συντονισµός των ενεργειών για την εφαρµογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οδηγίες της Ενιαίας 
Αρχής Πληρωµών βάσει του τηρούµενου µητρώου προσωπικού της Περιφέρειας 

• Η διαχείριση αποζηµιώσεων (αµοιβών αιρετών, µελών Συλλογικών Οργάνων, πρόσθετες αποδοχές) του πάσης 
φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Τακτικής 

Μισθοδοσίας  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Λοιπών 

Αποζηµιώσεων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης ∆ιευθύνσεων Μισθοδοσίας, 
Προϋπολογισµού, Ταµειακής ∆ιαχείρισης, 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Και Οικονοµικών 
Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 
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1.1.67 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΉΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΊΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Γνώσεις για το πλαίσιο λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών, συστήµατα 
διαχείρισης µισθοδοσίας, ασφαλιστική νοµοθεσία, πλαίσιο αµοιβών δηµοσίου 
τοµέα 

• Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  διοίκησης ανθρώπινου 

δυναµικού ή σε θέµατα µισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού ή σε άλλα 

συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος  Τακτικής Μισθοδοσίας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Τακτικής Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης Μισθοδοσίας και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως 

αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Τακτικής Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την εκκαθάριση της τακτικής µισθοδοσίας του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού της Περιφέρειας και των  ∆ικηγόρων µε πάγια έµµισθη εντολή. 

• Ο συντονισµός των ενεργειών για την εφαρµογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οδηγίες της Ενιαίας 
Αρχής Πληρωµών βάσει του τηρούµενου µητρώου προσωπικού της Περιφέρειας 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Μισθοδοσίας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή σε 

θέµατα διαχείρισης µισθοδοσίας προσωπικού δηµοσίου ή σε άλλα συναφή µε το 

αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 
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Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.68 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΏΝ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Τµήµατος Λοιπών Αποζηµιώσεων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Λοιπών Αποζηµιώσεων της ∆ιεύθυνσης Μισθοδοσίας και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως 

αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Λοιπών Αποζηµιώσεων της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η διαχείριση αποζηµιώσεων (αµοιβών αιρετών, µελών Συλλογικών Οργάνων, πρόσθετες αποδοχές) του πάσης 
φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 

Μισθοδοσίας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή σε 

θέµατα διαχείρισης µισθοδοσίας προσωπικού δηµοσίου ή σε άλλα συναφή µε το 

αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 
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• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.69 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ∆ΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΊΑΣ, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ, ΤΑΜΕΙΑΚΉΣ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Γραµµατειακής 

Υποστήριξης ∆ιευθύνσεων Μισθοδοσίας, Προϋπολογισµού, 

Ταµειακής ∆ιαχείρισης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης ∆ιευθύνσεων Μισθοδοσίας, Προϋπολογισµού, Ταµειακής 

∆ιαχείρισης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης ∆ιευθύνσεων Μισθοδοσίας, Προϋπολογισµού, 

Ταµειακής ∆ιαχείρισης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 

θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες των εν λόγω ∆ιευθύνσεων. 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και χρέωση όλων των εγγράφων στα αρµόδια Τµήµατα των εν λόγω ∆ιευθύνσεων  

• Η αναπαραγωγή υπηρεσιακών εγγράφων, διακίνηση της αλληλογραφίας,  επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συγκέντρωση και αποστολή προς την Οικονοµική Επιτροπή όλων των εισηγήσεων των εν λόγω ∆ιευθύνσεων 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα των ∆ιευθύνσεων που υποστηρίζει για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων 
του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
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λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 
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Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Έργων Και Υποδοµών  

 

1.1.70 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΏΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ   

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων Και Υποδοµών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός και η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Έργων και Υποδοµών. 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     370 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Γραφείου Υποστήριξης 

Γενικής ∆ιεύθυνσης 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Χωρικού 

Σχεδιασµού  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Αττικής 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και 

Νήσων  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 

Μητροπολιτικών Υποδοµών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Έργων 

Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας 

Αττικής 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικού 

Ελέγχου 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μελετών 

Περιφερειάρχη 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός και η παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών 
µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης  

• Η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης και η αντιµετώπιση 
των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε ∆ιεύθυνσης.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε ∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

 

 

Περιφέρειας Αττικής  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Πάρκων και 
Αλσών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη Γενική ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε τον Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους Γενικούς ∆ιευθυντές της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

 

• Στη Γενική ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής προϊσταµένων.  

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Επιθυµητός ο διδακτορικός τίτλος ή / και ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον 
διάρκειας σε γνωστικό αντικείµενο µηχανικού ή διοίκησης έργων 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας ∆ηµόσιων 
Τεχνικών Έργων ή σε άλλα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 
Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

• Συχνές µετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας και συναντήσεις µε εκπροσώπους 
άλλων χωρών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών/διεθνών οµάδων εργασίας. 

• Αυξηµένες τεχνικές γνώσεις, συναφείς µε το αντικείµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
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Εµπειρία 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

Ως προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή TE, 
εφόσον: α) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης για ένα (1) έτος 
τουλάχιστον ή β) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη ή γ) είναι κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού 
διπλώµατος ή απόφοιτος της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.∆.∆.Α.) ή κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
κατέχει βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθµό αυτόν ή δ) 
κατέχει το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτόν. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

1.1.71 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ  - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού   

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασµού   
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για τον περιφερειακό σχεδιασµό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό 
προγραµµατισµό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της 
αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας 

• Η επίβλεψη για την κατάρτιση και ο συντονισµός εφαρµογής του µεσοχρόνιου και του ετήσιου αναπτυξιακού 
προγράµµατος της Περιφέρειας, συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος εκτελεστέων έργων, που χρηµατοδοτούνται 
από εθνικούς, κοινοτικούς και ίδιους πόρους και εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και στο Ετήσιο Πρόγραµµα 
∆ράσης της Περιφέρειας αντίστοιχα. 

• Η εποπτεία για την τελική διαµόρφωση, τη µέριµνα για την έγκριση και την παρακολούθηση της κατανοµής των 
πιστώσεων και της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραµµάτων ∆ηµοσίων − Επενδύσεων Περιφερειακού επιπέδου που 
χρηµατοδοτούν τα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης της Περιφέρειας. 

• Ο ορισµός Υπολόγων ∆ιαχειριστών των έργων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

• Η επίβλεψη της διενέργειας διαγωνισµών υπηρεσιών που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων ή Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. 

• Η άσκηση των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων 
που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ο συντονισµός της διατύπωσης προτάσεων πολιτικής και µέτρων για την ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων προς το αρµόδιο Υπουργείο. 

• Η µέριµνα για την ηλεκτρονική υποστήριξη εφαρµογής των ισχυόντων επενδυτικών Νόµων µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων 

• Η επίβλεψη για τη συγκέντρωσης και την παροχή στοιχείων για την καταγραφή των στοιχείων των ενισχυόµενων 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού 

Περιφερειακής Πολιτικής  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εφαρµογής 

Προγραµµάτων και Έργων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Κινήτρων 

Περιφερειακής Ανάπτυξης   

• Προϊστάµενος Τµήµατος Τεκµηρίωσης και 

Καινοτοµίας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 

Υποστήριξης 

• Προϊστάµενος Γραφείου Εξυπηρέτησης 
Επενδυτών 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

Και Υποδοµών 
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Κύρια καθήκοντα 

επενδύσεων σε βάση δεδοµένων του αρµόδιου κρατικού φορέα 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή  ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή 
ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 
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1.1.72 ΤΜΉΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΎ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Σχεδιασµού Περιφερειακής 

Πολιτικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας. 

• Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των 
νοµικών προσώπων κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των Ετησίων Προγραµµάτων 
∆ράσης της Περιφέρειας. 

• Η συγκέντρωση όλων των απαιτούµενων στοιχείων από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των νοµικών της 
προσώπων για την σύνταξη του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

• Η σύνταξη προτάσεων προς τα αρµόδια Υπουργεία και τους υπόλοιπους αρµόδιους κεντρικούς φορείς του 
δηµοσίου τοµέα για τη διαµόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής.  

• Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας στη σύνταξη προγραµµατικών συµβάσεων αρµοδιότητας τους. 

• Η άσκηση καθηκόντων εφαρµογής για τις πράξεις που αναλαµβάνει η Περιφέρεια ως ∆ικαιούχος στο πλαίσιο των 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων, περιλαµβανοµένης και της συµβουλευτικής υποστήριξης των φορέων της Αυτοδιοίκησης 
που αναλαµβάνουν ρόλο Τελικού ∆ικαιούχου στα συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα. 

• Η κατάρτιση του µεσοχρόνιου και του ετήσιου αναπτυξιακού προγράµµατος της Περιφέρειας, 
συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος εκτελεστέων έργων, που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς και 
ίδιους πόρους και εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και στο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της Περιφέρειας 
αντίστοιχα. 

• Ο συντονισµός των φορέων εκτέλεσης και την παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής του µεσοχρόνιου και του 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού   
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Κύρια καθήκοντα 

ετήσιου αναπτυξιακού προγράµµατος της Περιφέρειας που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς  κοινοτικούς και ίδιους 
πόρους. 

• Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δηµόσιου τοµέα προτάσεων για έργα και µέτρα πολιτικής, εθνικής 
σηµασίας, που αφορούν την Περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο µεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα. 

• Η συνεργασία µε φορείς της Περιφέρειας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

• Η κατάρτιση ετήσιας πρότασης Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων και τροποποιήσεων αυτών. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ 
ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 
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∆ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού  

 

1.1.73 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΙΚΟΎ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΎ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού   

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού  .  
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Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για τη µελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανοµής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο της Περιφέρειας καθώς επίσης και πολεοδοµικών θεµάτων.  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Χωρικού 

Σχεδιασµού   

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πολεοδοµικών 

Θεµάτων και Εφαρµογών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
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• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων  στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

αστικής ανάπτυξης ή σε άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 

από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.74 ΤΜΉΜΑ ΧΩΡΙΚΟΎ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΎ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Χωρικού Σχεδιασµού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Χωρικού Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, 

όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Χωρικού Σχεδιασµού   της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη µελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανοµής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο της Περιφέρειας  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης       

Χωρικού Σχεδιασµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα περιβάλλοντος, 

χωροταξίας ή σε άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 
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1.1.75 ΤΜΉΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ  

 

 

 

Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Πολεοδοµικών Θεµάτων και 

Εφαρµογών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών Θεµάτων και Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης       

Χωρικού Σχεδιασµού 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών Θεµάτων και Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη διαχείριση πολεοδοµικών θεµάτων, όπως η τροποποίηση εγκεκριµένων πολεοδοµικών σχεδίων , ο 
καθορισµός των όρων και περιορισµών δόµησης σε εντοπισµένη κλίµακα, οι απαλλοτριώσεις, η διαχείριση ασυµφωνιών 
µε τροποποιήσεις σχεδίων, η διαχείριση Πράξεων Εφαρµογής  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα πολεοδοµίας, 

χωροταξίας ή σε άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 

Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 
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1.1.76 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαβίβαση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης       

Χωρικού Σχεδιασµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
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1.1.77 ΤΜΉΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ 

 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος   Εφαρµογής Προγραµµάτων και 

Έργων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων  της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων  για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
και των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης. 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τα νοµικά της πρόσωπα για τη σύνταξη ενδιάµεσων και τελικών 
εκθέσεων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης. 

• Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης και 
του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η επιµέλεια της εκπόνησης γενικών και ειδικών αναπτυξιακών µελετών που αφορούν τη χωρική αρµοδιότητα της 
Περιφέρειας. 

• Η διαχείριση της τελικής διαµόρφωσης, της µέριµνας για την έγκριση και την παρακολούθηση της κατανοµής των 
πιστώσεων και της εκτέλεσης των ετήσιων Προγραµµάτων ∆ηµοσίων − Επενδύσεων Περιφερειακού επιπέδου που 
χρηµατοδοτούν τα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης της Περιφέρειας. 

• Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, η διενέργεια ελέγχων στους φορείς υλοποίησης των έργων που 
χρηµατοδοτούνται µε εθνικούς πόρους από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους και εντάσσονται 
στα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης της Περιφέρειας,  

•  Η επιµέλεια της τήρησης του Μητρώου ∆εσµεύσεων έργων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε φορέα 
υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής. 

• Ο προσδιορισµός των δικαιούχων των πιστώσεων των έργων που εγκρίνονται, όπου αυτό απαιτείται. 

• Ο ορισµός Υπολόγων ∆ιαχειριστών των έργων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

• Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδιασµού και της υλοποίησης όλων των αναπτυξιακών και θεσµικών 
παρεµβάσεων στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφέρειας. 

• Η παρακολούθηση των προγραµµατικών συµβάσεων που έχουν συναφθεί µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
δηµοσίων ή ιδιωτικών φορέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως αυτός ισχύει σήµερα. 

• Η επίβλεψη της διενέργειας διαγωνισµών υπηρεσιών που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων ή Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. 

• Ο συντονισµός της υλοποίησης Συγχρηµατοδοτούµενων Ευρωπαϊκών έργων και πρωτοβουλιών του στόχου 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία καθώς και άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών. 

 

 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού   

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

• Στο Τµήµα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ 
ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.78  ΤΜΉΜΑ ΚΙΝΉΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ………………   Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου   Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Κινήτρων Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη σύσταση Περιφερειακής Γνωµοδοτικής Επιτροπής καθώς και τη σύσταση και συγκρότηση 
Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του ισχύοντος Επενδυτικού Νόµου. 

• Η µέριµνα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης για πράξεις 
ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Η διαχείριση του ελέγχου νοµιµότητας και των σταδίων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. 

• Η συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής ενστάσεων και τη συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου 
των επενδύσεων. 

• Η εποπτεία της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων, επενδύσεις των οποίων έχουν 
ολοκληρωθεί στο πλαίσιο Αναπτυξιακών Νόµων. 

• Η καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριµένων επενδύσεων. 

• Η επιµέλεια της διατύπωσης προτάσεων πολιτικής και µέτρων για την ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων προς το αρµόδιο Υπουργείο. 

• Την πληροφόρηση και υποβοήθηση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, µε σκοπό 
την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. 

• Την παρακολούθηση και την επισήµανση στους αρµόδιους φορείς ζητηµάτων, που αναφέρονται στη λήψη των 
αναγκαίων µέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. 

• Τη γνωµοδότηση για κάθε θέµα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, για το οποίο ζητείται η παροχή γνώµης. 

• Η µέριµνα ηλεκτρονική υποστήριξη εφαρµογής των ισχυόντων επενδυτικών Νόµων µέσω του Πληροφοριακού 
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-ΕΠ). 

• Ο έλεγχος των προβλεπόµενων κατά νόµο δικαιολογητικών και την εισήγηση για την καταβολή των αποζηµιώσεων 
του Προέδρου, των µελών, του Γραµµατέα και των εισηγητών της Περιφερειακής Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αττικής καθώς 
και των µελών των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου (ΠΟΕ). 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού   

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
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Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ 
ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ., ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.79 ΤΜΉΜΑ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Τεκµηρίωσης και Καινοτοµίας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Καινοτοµίας και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον 

Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Καινοτοµίας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκµηρίωση γεωγραφικών, δηµογραφικών, οικονοµικών, 
κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια. 

• Η µέριµνα λειτουργία βάσης δεδοµένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας, κατά κλάδο και τοµείς της οικονοµίας. 

• Η επίβλεψη για την παροχή στοιχείων για την καταγραφή των στοιχείων των ενισχυόµενων επενδύσεων σε βάση 
δεδοµένων του αρµόδιου κρατικού φορέα. 

• Η ευθύνη εκπλήρωσης του έργου των Κοµβικών Σηµείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 19 Ν. 3882/2010 (Α΄/166) και ισχύει σήµερα. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού   

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ 
ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     398 

 

 

 

 

 

1.1.80 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η αρχειοθέτηση. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης, σε όσες 
περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

• Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

• Η τήρηση των περιφερειακών µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της 
Πρώην Νοµαρχίας Αθηνών. 

• Η παραλαβή αιτήσεων παύσης επαγγέλµατος µηχανικών και εργοληπτών δηµοσίων έργων. 

• Η χορήγηση βεβαιώσεων χιλιοµετρικών αποστάσεων. 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού   

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 
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• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β ΄ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού  

 

1.1.81 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΙΚΟΎ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΎ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού   

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού  .  
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για τη µελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανοµής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο της Περιφέρειας καθώς επίσης και πολεοδοµικών θεµάτων.  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Χωρικού 

Σχεδιασµού   

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πολεοδοµικών 

Θεµάτων και Εφαρµογών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων  στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

αστικής ανάπτυξης ή σε άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 
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1.1.82 ΤΜΉΜΑ ΧΩΡΙΚΟΎ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΎ 

 

 

από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ:  Κωδικός  
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: θέσης: 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Χωρικού Σχεδιασµού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Χωρικού Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, 

όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης       
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Χωρικού Σχεδιασµού   της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη µελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανοµής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο της Περιφέρειας  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Χωρικού Σχεδιασµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα περιβάλλοντος, 

χωροταξίας ή σε άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 

Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 
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1.1.83 ΤΜΉΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ  

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Πολεοδοµικών Θεµάτων και 

Εφαρµογών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών Θεµάτων και Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών Θεµάτων και Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη διαχείριση πολεοδοµικών θεµάτων, όπως η τροποποίηση εγκεκριµένων πολεοδοµικών σχεδίων , ο 
καθορισµός των όρων και περιορισµών δόµησης σε εντοπισµένη κλίµακα, οι απαλλοτριώσεις, η διαχείριση ασυµφωνιών 
µε τροποποιήσεις σχεδίων, η διαχείριση Πράξεων Εφαρµογής  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης      

Χωρικού Σχεδιασµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα • Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
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1.1.84 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα πολεοδοµίας, 

χωροταξίας ή σε άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 

Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαβίβαση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης       

Χωρικού Σχεδιασµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄.  
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∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 

1.1.85 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΉΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής    
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• O σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας ήτοι κτιριακών έργων, 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Κτιριακών Έργων – 

Η/Μ Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Οδοποιίας και 

Μηχανηµάτων Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Υδραυλικών 

Έργων – Λιµενικών Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ειδικών Έργων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών – 

Κανονισµών και Προτύπων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης   

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

Και Υποδοµών 
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Κύρια καθήκοντα 

Η/Μ έργων, οδοποιίας και µηχανηµάτων έργων, υδραυλικών, λιµενικών έργων, ειδικών έργων, έργων περιβάλλοντος και 
µελετών, κανονισµών και προτύπων. 

• Η µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της 
µίας περιφερειακές ενότητες στην περιοχή αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής ή και σε κάθε άλλη Περιφερειακή Ενότητα 
της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η εποπτεία των έργων, µελετών κλπ τα οποία αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου και 
∆υτικού Τοµέα Αθηνών. 

• Η συνεργασία µε τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία  και µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την εφαρµογή της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.  

• Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις λοιπές διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των περιφερειακών ενοτήτων και  
των υπόλοιπων Τεχνικών ∆ιευθύνσεων για την εκτέλεση της αποστολής τους. 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε φυσικοθεραπευτήρια, 
οπτικά εργαστήρια, ιατρεία γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και επιτροπές για τεχνικά θέµατα που 
εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η άσκηση των αρµοδιοτήτων «Προϊσταµένης Αρχής» για τα έργα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του, όπως αυτές 
προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων 
Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
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1.1.86 ΤΜΉΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ ΈΡΓΩΝ –  Η/Μ ΈΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ –  Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Κτιριακών Έργων –  Η/Μ έργων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Κτιριακών Έργων – Η/Μ έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η επιµέλεια της σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση 
κτιριακών και Η/Μ έργων. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Κτιριακών Έργων – Η/Μ έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων  

Περιφέρειας Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως κτιριακών έργων, αναπλάσεων και Η/Μ έργων σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων, των κτιριακών έργων, έργων περιβάλλοντος και Η/Μ έργων (περαιωµένων 
και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινόµενων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 
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1.1.87 ΤΜΉΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΊΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Οδοποιίας και Μηχανηµάτων 

Έργων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και 
έργων συντήρησης οδών. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί 
εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

• Η επιµέλεια τήρησης Πινάκων Προόδου Μελετών και Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων οδοποιίας και συντήρησης οδών (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Κάθε θέµα που αφορά στην οδική κυκλοφορία, τη σήµανση των οδών και το φωτισµό των κεντρικών νησίδων 
αυτών.  

• Η εποπτεία ανάθεσης εκπόνησης κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και ο έλεγχος από κυκλοφοριακής άποψης των 
µελετών αντικειµένου της ∆ιεύθυνσης. 

• Η έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων σε παρόδιες επιχειρήσεις. 

• Η µελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων  

Περιφέρειας Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

αρµοδιότητάς της. 

• Η τήρηση Μητρώου − Μηχανηµάτων Έργου. 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινόµενων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 
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1.1.88 ΤΜΉΜΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο   Προσωπικό Αορίστου Χρόνου  Β 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Υδραυλικών Έργων – 

Λιµενικών Έργων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Υδραυλικών Έργων – Λιµενικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Υδραυλικών Έργων – Λιµενικών Έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση υδραυλικών – 
λιµενικών έργων. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η  επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως υδραυλικών και λιµενικών έργων σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων  

Περιφέρειας Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα • Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου  
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1.1.89 ΤΜΉΜΑ ΕΙ∆ΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

 

συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Ειδικών Έργων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Ειδικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Ειδικών  Έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και 
έργων συντήρησης οδών. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί 
εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων  

Περιφέρειας Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     426 

 

 

 

1.1.90 ΤΜΉΜΑ ΜΕΛΕΤΏΝ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΎΠΩΝ 

 

 

 

 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Μελετών  Κανονισµών και 

Προτύπων 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Μελετών Κανονισµών και Προτύπων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Μελετών Κανονισµών και Προτύπων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων  

Περιφέρειας Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

•  Η µέριµνα για την διεκπεραίωση των διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση δηµόσιων έργων 
στην Περιφέρεια Αττικής. Ιδιαίτερα η εποπτεία, η επίβλεψη των τοπογραφικών εργασιών για τη σύνταξη των 
κτηµατολογικών διαγραµµάτων και των κτηµατολογικών πινάκων. 

• Η µέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών κήρυξης και συντέλεσης της απαλλοτρίωσης. 

• Η τήρηση αρχείου απαλλοτριώσεων (εκπονούµενων, περαιωµένων). 

• Η παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νοµοθεσίας για τις προδιαγραφές των υλικών και τους τρόπους 
ανάθεσης και κατασκευής των δηµοσίων έργων που κατ’ αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια, ως και η τήρηση 
αντίστοιχου αρχείου γνωµοδοτικών και αποφασιστικών οργάνων (π.χ. αποφάσεις Σ.Τ.Ε., Ε.Σ., κ.λ.π.). 

• Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών όσον αφορά έργα, µελέτες και υπηρεσίες, 
ιδιαίτερα των προκηρύξεων και των τευχών δηµοπράτησης στην κατεύθυνση της ενιαιοποίησης των διαδικασιών για 
όλες τις τεχνικές υπηρεσίες. 

• Η παρουσίαση και ενηµέρωση των υπηρεσιών σε ό,τι αφορά νέους κανονισµούς και πρότυπα επί των έργων και 
των υλικών.  

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 
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1.1.91 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

 

 

 

 

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος   Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η αρχειοθέτηση. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης σε όσες 
περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

• Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

• Η τήρηση των περιφερειακών µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων.  

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και η υλοποίηση 

των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων  

Περιφέρειας Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η παραλαβή αιτήσεων παύσης επαγγέλµατος µηχανικών και εργοληπτών δηµοσίων έργων. 

• Η χορήγηση βεβαιώσεων χιλιοµετρικών αποστάσεων. 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων, και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.  

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τοµέων Αθηνών 

1.1.92 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο   Προσωπικό Αορίστου Χρόνου  Β 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα    
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  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Η συνεργασία µε τους αντίστοιχους ∆ήµους όσον αφορά τα τεχνικά έργα που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η συνδροµή  στη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή 
αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας που εκτελούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου των Έργων που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια, των Μελετών και των 
εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Τεχνικών Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης   

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 
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1.1.93 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΝΟΤΊΟΥ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας  Νοτίου Τοµέα    

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Η συνεργασία µε τους αντίστοιχους ∆ήµους όσον αφορά τα τεχνικά έργα που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η συνδροµή  στη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή 
αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας που εκτελούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου των Έργων που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια, των Μελετών και των 
εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

 

 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Τεχνικών Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης   

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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1.1.94 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικούΤοµέα    

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Τεχνικών Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης   

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Η συνεργασία µε τους αντίστοιχους ∆ήµους όσον αφορά τα τεχνικά έργα που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η συνδροµή  στη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή 
αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας που εκτελούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου των Έργων που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια, των Μελετών και των 
εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία  
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1.1.95 ΤΜΉΜΑ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ 

 

1.1.96 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 

Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα και η 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     441 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Τεχνικών ΄Εργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Η συνεργασία µε τους αντίστοιχους ∆ήµους όσον αφορά τα τεχνικά έργα που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η συνδροµή  στη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή 
αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας που εκτελούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου των Έργων που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια, των Μελετών και των 
εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας 

Βορείου Τοµέα Αθηνών 
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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1.1.97 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΝΟΤΊΟΥ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 

Ενότητας  Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας  Νοτίου Τοµέα και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Τεχνικών ΄Έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Η συνεργασία µε τους αντίστοιχους ∆ήµους όσον αφορά τα τεχνικά έργα που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η συνδροµή  στη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή 
αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας που εκτελούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου των Έργων που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια, των Μελετών και των 
εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας  

Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 
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1.1.98 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 

Ενότητας   ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας   ∆υτικού Τοµέα και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Τεχνικών ΄Έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Η συνεργασία µε τους αντίστοιχους ∆ήµους όσον αφορά τα τεχνικά έργα που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η συνδροµή  στη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή 
αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας που εκτελούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου των Έργων που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια, των Μελετών και των 
εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας   

∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 
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1.1.99 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

1.1.100 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ - 

ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

•  Η τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 

Τοµέα Αθηνών και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας 

Βορείου Τοµέα Αθηνών 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η αρχειοθέτηση. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης, σε όσες 
περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

• Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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1.1.101 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΝΟΤΊΟΥ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ - 

ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Περιφερειακής Ενότητας  Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 

Τοµέα Αθηνών και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Τεχνικών ΄Έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Η συνεργασία µε τους αντίστοιχους ∆ήµους όσον αφορά τα τεχνικά έργα που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η συνδροµή  στη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή 
αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας που εκτελούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου των Έργων που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια, των Μελετών και των 
εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας  

Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 
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Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.102 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ - 

ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση   ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Περιφερειακής Ενότητας  ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας  ∆υτικού 

Τοµέα Αθηνών και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Τεχνικών ΄Έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Η συνεργασία µε τους αντίστοιχους ∆ήµους όσον αφορά τα τεχνικά έργα που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η συνδροµή  στη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή 
αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας που εκτελούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου των Έργων που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια, των Μελετών και των 
εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας   

∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

1.1.103 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΚΑΙ ΝΉΣΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης   Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• O σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας ήτοι κτιριακών 
έργων, έργων περιβάλλοντος, Η/Μ έργων, οδοποιίας και µηχανηµάτων έργων, υδραυλικών, και λιµενικών έργων. 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε φυσικοθεραπευτήρια, 
οπτικά εργαστήρια, ιατρεία γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και επιτροπές για τεχνικά θέµατα που 
εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η άσκηση των αρµοδιοτήτων «Προϊσταµένης Αρχής» για τα έργα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του, όπως αυτές 
προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων 
Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Κτιριακών Έργων – 

Έργων Περιβάλλοντος - Η/Μ Έργων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Οδοποιίας  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Υδραυλικών 

Έργων – Λιµενικών Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ειδικών Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Μηχανηµάτων 

Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Τεχνικής 

Υποστήριξης Νησιωτικών ∆ήµων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης   

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.104 ΤΜΉΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ ΈΡΓΩΝ – ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ – Η/Μ ΈΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο   Προσωπικό Αορίστου Χρόνου  Β 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ – ΈΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος   Κτιριακών Έργων – Έργων 

Περιβάλλοντος – Η/Μ έργων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Κτιριακών Έργων  –Έργων Περιβάλλοντος - Η/Μ έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Κτιριακών Έργων  –Έργων Περιβάλλοντος - Η/Μ έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση κτιριακών - Η/Μ έργων 
και Έργων Περιβάλλοντος 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως κτιριακών έργων, αναπλάσεων και Η/Μ έργων σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων, των κτιριακών έργων, έργων περιβάλλοντος και Η/Μ έργων (περαιωµένων 
και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακών Ενοτήτων 

Πειραιώς και Νήσων 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     462 

 

 

 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.105 ΤΜΉΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Οδοποιίας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Οδοποιίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Οδοποιίας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και 
έργων συντήρησης οδών. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί 
εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών και Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Κάθε θέµα που αφορά στην οδική κυκλοφορία, τη σήµανση των οδών και το φωτισµό των κεντρικών νησίδων 
αυτών.  

• Η ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και ο έλεγχος από κυκλοφοριακής άποψης των µελετών 
αντικειµένου της ∆ιεύθυνσης. 

• Η µελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου 
αρµοδιότητάς της. 

• Η έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων σε παρόδιες επιχειρήσεις.. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακών Ενοτήτων 

Πειραιώς και Νήσων 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  
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1.1.106 ΤΜΉΜΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος   Υδραυλικών Έργων – 

Λιµενικών Έργων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Υδραυλικών Έργων  - Λιµενικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Υδραυλικών Έργων  - Λιµενικών Έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση υδραυλικών – 
λιµενικών έργων. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως υδραυλικών και λιµενικών έργων σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η κατάρτιση προγραµµάτων εγγειοβελτιωτικών έργων. Η κατάρτιση των αναγκαστικών προκαταρκτικών εκθέσεων 
όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων.  

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Περιφέρειας Περιφερειακών Ενοτήτων 

Πειραιώς και Νήσων 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 
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1.1.107 ΤΜΉΜΑ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΏΝ ∆ΉΜΩΝ 

 

 

 

 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ 

∆ΗΜΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης 

Νησιωτικών ∆ήµων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών ∆ήµων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών ∆ήµων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 

Ενότητας Πειραιώς και Νήσων και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακών Ενοτήτων 

Πειραιώς και Νήσων 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η τεχνική υποστήριξη των δήµων και κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας 

• Η σύνταξη και θεώρηση των µελετών, η επίβλεψη και παραλαβή των έργων των δήµων και κοινοτήτων των 
συνδέσµων τους, των δηµοτικών και κοινοτικών τους ιδρυµάτων, των λοιπών νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου 
και των συµβουλίων περιοχής και όσα αφορούν στο τεχνικό µέρος των εκτελούµενων έργων προµηθειών τεχνικών 
εργασιών και µεταφορών των αυτών οργανισµών. Επίσης, τα τεχνικά θέµατα που αφορούν στη συντήρηση και 
λειτουργία των έργων και του εξοπλισµού των παραπάνω οργανισµών. 

• Η σύνταξη των κτηµατολογικών διαγραµµάτων των ακινήτων των ανωτέρω οργανισµών, καθώς και των 
τοπογραφικών διαγραµµάτων για την αγορά, εκποίηση, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ακινήτων. 

• Η εισήγηση για την κατάρτιση προγραµµάτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, κατά το µέρος που αυτό 
αφορούν στους ανωτέρω οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Η τήρηση στατιστικής των δηµοτικών και κοινοτικών έργων και προµηθειών. 

• Όσες άλλες αρµοδιότητες µεταβιβάστηκαν ή ανατέθηκαν στο Τµήµα αυτό, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄.  
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1.1.108 ΤΜΉΜΑ ΕΙ∆ΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Ειδικών Έργων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Ειδικών Έργων  - της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Ειδικών Έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση υδραυλικών – 
λιµενικών έργων. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως όλων των έργων που ανατίθενται στο Τµήµα σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακών Ενοτήτων 

Πειραιώς και Νήσων 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     474 

 

1.1.109 ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΈΡΓΩΝ  

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Μηχανηµάτων Έργων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Μηχανηµάτων Έργων  - της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση 

των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος  για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η επιµέλεια έκδοσης βεβαιώσεων, αδειών σχετικά µε τα Μηχανήµατα Έργου. 

• Οι αυτοψίες σε Μηχανήµατα Έργου. 

• Η τήρηση Μητρώου − Μηχανηµάτων Έργου. 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακών Ενοτήτων 

Πειραιώς και Νήσων 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής ή ιταλικής).  
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1.1.110 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακών Ενοτήτων 

Πειραιώς και Νήσων 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η αρχειοθέτηση. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης σε όσες 
περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

• Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

• Η τήρηση των περιφερειακών µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ειδικά για τις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά 
και Νήσων, η τήρηση των περιφερειακών µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων θα γίνεται από το Τµήµα Γραµµατείας 
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

• Η παραλαβή αιτήσεων παύσης επαγγέλµατος µηχανικών και εργοληπτών δηµοσίων έργων. 

• Η χορήγηση βεβαιώσεων χιλιοµετρικών αποστάσεων. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄.  
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 Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής  

1.1.111 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής Αττικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας   Ανατολικής Αττικής 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας. 

• Η συνεργασία µε τους αντίστοιχους ∆ήµους όσον αφορά τα τεχνικά έργα που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η συνδροµή  στη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή 
αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας που εκτελούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου των Έργων που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια, των Μελετών και των 
εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Τεχνικών Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης   

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
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1.1.112 ΤΜΉΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ ΈΡΓΩΝ – ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ – Η/Μ ΈΡΓΩΝ  

 

 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

ΈΡΓΩΝ – ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ:  Κωδικός  
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: θέσης: 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Έργων – Έργων 

Περιβάλλοντος – Η/Μ έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Κτιριακών Έργων  –Έργων Περιβάλλοντος - Η/Μ έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Κτιριακών Έργων  –Έργων Περιβάλλοντος - Η/Μ έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση κτιριακών - Η/Μ έργων 
και Έργων Περιβάλλοντος 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως κτιριακών έργων, αναπλάσεων και Η/Μ έργων σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων, των κτιριακών έργων, έργων περιβάλλοντος και Η/Μ έργων (περαιωµένων 
και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων  

Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής ή ιταλικής).  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  
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1.1.113 ΤΜΉΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΊΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

 

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος   Οδοποιίας και Μηχανηµάτων 

Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων  για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας και 

η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων  

Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και 
έργων συντήρησης οδών. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί 
εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών και Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Κάθε θέµα που αφορά στην οδική κυκλοφορία, τη σήµανση των οδών και το φωτισµό των κεντρικών νησίδων 
αυτών.  

• Η ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και ο έλεγχος από κυκλοφοριακής άποψης των µελετών 
αντικειµένου της ∆ιεύθυνσης. 

• Η µελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου 
αρµοδιότητάς της. 

• Η έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων σε παρόδιες επιχειρήσεις.. 

• Η επιµέλεια έκδοσης βεβαιώσεων, αδειών σχετικά µε τα Μηχανήµατα Έργου. 

• Οι αυτοψίες σε Μηχανήµατα Έργου. 

• Η τήρηση Μητρώου − Μηχανηµάτων Έργου. 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 
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1.1.114 ΤΜΉΜΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

 

 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος    Υδραυλικών Έργων – 

Λιµενικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Υδραυλικών Έργων  - Λιµενικών Έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Υδραυλικών Έργων  - Λιµενικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Αττικής 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων  

Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση υδραυλικών – 
λιµενικών έργων. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως υδραυλικών και λιµενικών έργων σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η κατάρτιση προγραµµάτων εγγειοβελτιωτικών έργων. Η κατάρτιση των αναγκαστικών προκαταρκτικών εκθέσεων 
όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων.  

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 
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1.1.115 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

 

 

 

 

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του  Γραµµατειακής Υποστήριξης  Π.Ε. 

Ανατολικής Αττικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας και η 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η αρχειοθέτηση. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης σε όσες 
περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

• Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

• Η τήρηση των περιφερειακών µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων.  

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων  

Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η παραλαβή αιτήσεων παύσης επαγγέλµατος µηχανικών και εργοληπτών δηµοσίων έργων. 

• Η χορήγηση βεβαιώσεων χιλιοµετρικών αποστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
κατηγοριών. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής  

 

1.1.116 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας  ∆υτικής Αττικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας  ∆υτικής Αττικής 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας. 

• Η συνεργασία µε τους αντίστοιχους ∆ήµους όσον αφορά τα τεχνικά έργα που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η συνδροµή  στη µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων στην περιοχή 
αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας που εκτελούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου των Έργων που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια, των Μελετών και των 
εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Τεχνικών Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης   

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Επιθυµητός ο διδακτορικός τίτλος ή / και ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον 
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1.1.117 ΤΜΉΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ ΈΡΓΩΝ – ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ – Η/Μ ΈΡΓΩΝ  

 

διάρκειας σε γνωστικό αντικείµενο µηχανικού ή διοίκησης έργων. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της ΕΕ 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

ΈΡΓΩΝ – ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Έργων – Έργων 

Περιβάλλοντος – Η/Μ έργων Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Κτιριακών Έργων  –Έργων Περιβάλλοντος - Η/Μ έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Κτιριακών Έργων  –Έργων Περιβάλλοντος - Η/Μ έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση κτιριακών - Η/Μ έργων 
και Έργων Περιβάλλοντος 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως κτιριακών έργων, αναπλάσεων και Η/Μ έργων σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων, των κτιριακών έργων, έργων περιβάλλοντος και Η/Μ έργων (περαιωµένων 
και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

συνεργάζεται  

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων  

Περιφερειακής Ενότητας  

∆υτικής Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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1.1.118 ΤΜΉΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΊΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

 

 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος   Οδοποιίας και Μηχανηµάτων 

Έργων  Περιφερειακής Ενότητας  ∆υτικής Αττικής 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων  για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Οδοποιίας και Μηχανηµάτων Έργων  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας και 

η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων  

Περιφερειακής Ενότητας  

∆υτικής Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και 
έργων συντήρησης οδών. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί 
εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών και Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Κάθε θέµα που αφορά στην οδική κυκλοφορία, τη σήµανση των οδών και το φωτισµό των κεντρικών νησίδων 
αυτών.  

• Η ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και ο έλεγχος από κυκλοφοριακής άποψης των µελετών 
αντικειµένου της ∆ιεύθυνσης. 

• Η µελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου 
αρµοδιότητάς της. 

• Η έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων σε παρόδιες επιχειρήσεις.. 

• Η επιµέλεια έκδοσης βεβαιώσεων, αδειών σχετικά µε τα Μηχανήµατα Έργου. 

• Οι αυτοψίες σε Μηχανήµατα Έργου. 

• Η τήρηση Μητρώου − Μηχανηµάτων Έργου. 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
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Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.119 ΤΜΉΜΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση   ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος    Υδραυλικών Έργων – 

Λιµενικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας  ∆υτικής Αττικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Υδραυλικών Έργων  - Λιµενικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Αττικής 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Υδραυλικών Έργων  - Λιµενικών Έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση υδραυλικών – 
λιµενικών έργων. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως υδραυλικών και λιµενικών έργων σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η κατάρτιση προγραµµάτων εγγειοβελτιωτικών έργων. Η κατάρτιση των αναγκαστικών προκαταρκτικών εκθέσεων 
όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων.  

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων  

Περιφερειακής Ενότητας  

∆υτικής Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
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1.1.120 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

 

λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του  Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Περιφερειακής Ενότητας  ∆υτικής Αττικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η αρχειοθέτηση. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης σε όσες 
περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

• Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

• Η τήρηση των περιφερειακών µητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων.  

• Η παραλαβή αιτήσεων παύσης επαγγέλµατος µηχανικών και εργοληπτών δηµοσίων έργων. 

• Η χορήγηση βεβαιώσεων χιλιοµετρικών αποστάσεων. 

 

 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης   

Τεχνικών Έργων  

Περιφερειακής Ενότητας  

∆υτικής Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
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εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     510 

 

∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών Περιφέρειας Αττικής 

1.1.121 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΥΠΟ∆ΟΜΏΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΉΣ -  ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδοµών Περιφέρειας Αττικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης  ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών Περιφέρειας Αττικής   
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός, συντονισµός των συγκοινωνιακών έργων αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης. 

• Η µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης 
ήτοι οδοποιίας, . 

• Η συντήρηση και λειτουργία του Κέντρου ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας και του Κέντρου Φωτεινής Σηµατοδότησης για 
το Νοµό Αττικής. 

• Η επίβλεψη για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων αναφορικά µε οδικούς κόµβους και οδικά τµήµατα και η 
πρόταση σχετικών µέτρων και ρυθµίσεων.  

• Η συµµετοχή σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε φυσικοθεραπευτήρια, 
οπτικά εργαστήρια, ιατρεία γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και επιτροπές για τεχνικά θέµατα που 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Προγράµµατος και 

Μελετών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Α Συντήρησης και 

Κατασκευών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Β Συντήρησης και 

Κατασκευών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Συντήρησης 

Πρασίνου 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Φωτεινής 

Σηµατοδότησης, Ηλεκτροφωτισµού και 

Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Κέντρου 

∆ιαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εξοπλισµού και 

∆ιαχείρισης 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 
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Κύρια καθήκοντα 

εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η άσκηση των αρµοδιοτήτων «Προϊσταµένης Αρχής» για τα έργα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του, όπως αυτές 
προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων 
Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 
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1.1.122 ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ 

 

 

 

 

 

 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Προγράµµατος και Μελετών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Προγράµµατος και Μελετών της ∆ιεύθυνσης  ∆ιαχείρισης ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών 

Περιφέρειας Αττικής και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας 

της Περιφέρειας Αττικής. 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Προγράµµατος και Μελετών για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µελέτη και έρευνα των αναγκών του Οδικού ∆ικτύου που συντηρείται από την Περιφέρεια Αττικής  καθώς και την 
εκπόνηση ή την ανάθεση εκπόνησης µελετών σχεδιασµού ανάπτυξης των οδικών αξόνων. Την κατάρτιση των 
µακροπρόθεσµων προγραµµάτων ανάπτυξης του οδικού δικτύου. 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και 
έργων συντήρησης οδών. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων οδοποιίας και συντήρησης οδών (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων σε παρόδιες επιχειρήσεις. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης    

∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδοµών Περιφέρειας 

Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Για κάθε θέµα που αφορά στη συγκέντρωση στοιχείων και στη διατύπωση προτάσεων για τη κατάρτιση 
προγραµµάτων µελέτης οδικών έργων. 

• Τη συγκέντρωση στατιστικών γενικά στοιχείων επί της εξελίξεως του προγράµµατος µελετών και έργων τις οποίες 
εκπονεί η διεύθυνση καθώς και η αποστολή αυτών στις αρµόδιες υπηρεσίες. 

• Την παροχή υποστήριξης στις λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας για θέµατα µελετών οδικών έργων στην 
περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο. 

• Την παροχή υποστήριξης σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού για θέµατα µελετών οδικών έργων 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 
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• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.123 ΤΜΉΜΑ Α ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ (Ο∆ΙΚΌ ∆ΊΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΌΤΗΤΑΣ ΠΡΏΗΝ ∆ΚΕΣΟ, ΠΑΡΆΠΛΕΥΡΟ ΑΤΤΙΚΉΣ 

Ο∆ΟΎ)  

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ………………   Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου   Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΚΕΣΟ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο∆ΟΥ) 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Α Συντήρησης και Κατασκευών 

(οδικό δίκτυο αρµοδιότητας πρώην ∆ΚΕΣΟ, παράπλευρο 

αττικής οδού) 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Α Συντήρησης και Κατασκευών της ∆ιεύθυνσης  ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών 

Περιφέρειας Αττικής και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας 

της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Α Συντήρησης και Κατασκευών για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί 
εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

• Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3481/2006 που αφορούν τον καθαρισµό συντήρηση και 
λειτουργία  των φρεατίων υδροσυλλογής και εν γένει του δικτύου οµβρίων που διασχίζει κατά µήκος τις οδούς του 
ανωτέρω οδικού δικτύου. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων οδοποιίας και συντήρησης οδών (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η εποπτεία οδών σύµφωνα µε το ν. 3481/2006, τήρηση αρχείων οδών (κατασκευαστικά, συντηρήσεων, σήµανσης, 
τοµών κ.α.), η έκδοση αδειών τοµής και η έκδοση ειδικών αδειών διέλευσης οχηµάτων. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης    

∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδοµών Περιφέρειας 

Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 
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1.1.124 ΤΜΉΜΑ Β ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ (Ο∆ΙΚΌ ∆ΊΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΌΤΗΤΑΣ ΠΡΏΗΝ ∆ΕΣΕ, ΠΑΡΆΠΛΕΥΡΟ 

ΝΕΟΑΚ,ΝΕΟΑΛ). 

 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΕΣΕ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΝΕΟΑΚ,ΝΕΟΑΛ) 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Β Συντήρησης και Κατασκευών 

(οδικό δίκτυο αρµοδιότητας πρώην ∆ΕΣΕ, παράπλευρο 

ΝΕΟΑΚ,ΝΕΟΑΛ) 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Β Συντήρησης και Κατασκευών της ∆ιεύθυνσης  ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών 

Περιφέρειας Αττικής και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας 

της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Α Συντήρησης και Κατασκευών για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί 
εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

• Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3481/2006 που αφορούν τον καθαρισµό συντήρηση και 
λειτουργία  των φρεατίων υδροσυλλογής και εν γένει του δικτύου οµβρίων που διασχίζει κατά µήκος τις οδούς του 
ανωτέρω οδικού δικτύου. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων οδοποιίας και συντήρησης οδών (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η εποπτεία οδών σύµφωνα µε το ν. 3481/2006, τήρηση αρχείων οδών (κατασκευαστικά, συντηρήσεων, σήµανσης, 
τοµών κ.α.), η έκδοση αδειών τοµής και η έκδοση ειδικών αδειών διέλευσης οχηµάτων. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης    

∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδοµών Περιφέρειας 

Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     522 

 

1.1.125 ΤΜΉΜΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ  ΠΡΑΣΊΝΟΥ 

 

 

 

 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Συντήρησης  Πρασίνου 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Συντήρησης Πρασίνου για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Συντήρησης Πρασίνου της ∆ιεύθυνσης  ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών Περιφέρειας 

Αττικής και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης    

∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδοµών Περιφέρειας 

Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η επίβλεψη και ο έλεγχος των εκτελουµένων έργων πρασίνου και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων και συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

• Η τήρηση αρχείου των έργων συντήρησης πρασίνου (περαιωµένων και εκτελούµενων), καθώς και των σχετικών 
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

• Η επί τόπου εφαρµογή των µελετών, η κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 
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1.1.126 ΤΜΉΜΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΌΤΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΏΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Συντήρησης Φωτεινής 

Σηµατοδότησης, Ηλεκτροφωτισµού και 

Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Συντήρησης Φωτεινής Σηµατοδότησης, Ηλεκτροφωτισµού και Ηλεκτροµηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης  ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών Περιφέρειας Αττικής και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Συντήρησης Φωτεινής Σηµατοδότησης, Ηλεκτροφωτισµού και Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των αντίστοιχων έργων και υπηρεσιών αρµοδιότητας 
∆ιεύθυνσης.   

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων και συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

• Η τήρηση αρχείου των έργων συντήρησης (περαιωµένων και εκτελούµενων), καθώς και των σχετικών συµβάσεων 
παροχής υπηρεσιών. 

• Η επί τόπου εφαρµογή των µελετών, η κατασκευή και συντήρηση έργων Ηλεκτροφωτισµού και 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 

• Η επί τόπου εφαρµογή των µελετών, η κατασκευή, επέκταση και συντήρηση έργων φωτεινής σήµανσης – 
σηµατοδότησης, σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. 

• Όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά θέµατα της ∆ιεύθυνσης σχετικά µε τον ηλεκτροφωτισµό και τη φωτεινή 
σηµατοδότηση, καθώς και τη συντήρηση και επέκταση του ολοκληρωµένου συστήµατος κυκλοφορίας της Περιφέρειας 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης    

∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδοµών Περιφέρειας 

Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

Αττικής.. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.127 ΤΜΉΜΑ ΚΈΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση   ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Κέντρου ∆ιαχείρισης και 

Μελετών Κυκλοφορίας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Κέντρου ∆ιαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας της ∆ιεύθυνσης  ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδοµών Περιφέρειας Αττικής και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     530 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Κέντρου ∆ιαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για µελανά σηµεία σε οδικούς κόµβους και οδικά τµήµατα του οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, η µελέτη και ανάλυση των στοιχείων αυτών, η πρόταση µέτρων ρυθµίσεων και 
κατασκευών για τη µείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου και τη διεξαγωγή ασφαλέστερα της κυκλοφορίας, ως 
και η παρακολούθηση εφαρµογής των προτάσεων για αύξηση της οδικής ασφάλειας. 

• Η διερεύνηση της σκοπιµότητας εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης, κόµβων ή διαβάσεων πεζών, την 
ανάθεση εκπόνησης, την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση µελετών εγκατάστασης και προγραµµάτων λειτουργίας 
φωτεινής σηµατοδότησης, ο συντονισµός φωτεινής σηµατοδότησης αρτηριών ή δικτύων (αστικού και υπεραστικού 
οδικού δικτύου) και η ευθύνη εφαρµογής προγραµµάτων των Κέντρων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Φωτεινής 
Σηµατοδότησης της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών υλικού και λογιστικού εξοπλισµού καθώς και τεχνικών προδιαγραφών 
συµπληρωµατικού εξοπλισµού για εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης. 

• Ο προγραµµατισµός των αναγκών φωτεινής σηµατοδότησης του οδικού δικτύου της Μητροπολιτικής Περιφέρειας 
Αττικής, σύµφωνα µε τις προτάσεις και των άλλων υπηρεσιών (της Περιφέρειας ή των ∆ήµων) που απασχολούνται µε τη 
µελέτη, κατασκευή και συντήρηση οδικών έργων της και τις απαραίτητες ενέργειες για την προµήθεια των απαιτούµενων 
υλικών, µε στόχο την οµοιογένεια του υλικού, την ευκολία συντήρησης και τη µείωση του κόστους. 

• Η µέριµνα για την παρακολούθηση της σύγχρονης τεχνολογίας στον τοµέα της φωτεινής σηµατοδότησης, τόσο στον 
εξοπλισµό όσο και στις τεχνικές ρυθµίσεις, καθώς και η µέριµνα για την υλοποίηση του προγράµµατος κατασκευής 
Έργων Φωτεινής Σηµατοδότησης και την εποπτεία, τον έλεγχο και την παροχή οδηγιών στις λοιπές υπηρεσίες για την 
κατασκευή έργων φωτεινής σηµατοδότησης. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών φωτεινής σηµατοδότησης και οδικών ατυχηµάτων. 

• Η συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση αρχείου για στοιχεία κυκλοφοριακών µετρήσεων (φόρτοι, σύνθεση, 
ταχύτητες, ατυχήµατα, κ.λ.π.). 

• Η ανίχνευση, επιβεβαίωση και διαχείριση έκτακτων γεγονότων στο οδικό δίκτυο το οποίο εποπτεύεται µέσω του 
Κ.∆.Κ. (Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας). 

• Η ανάλυση και επεξεργασία ατυχηµάτων µέσω στοιχείων του Κ.∆.Κ. στους οδικούς άξονες εποπτείας του, της 
µητροπολιτικής Περιφέρειας.  

• Η εκπόνηση µελετών που αφορούν σε διαχειριστικά µέτρα κυκλοφορίας σε σχέση µε το σύστηµα. 

• Η σύνταξη εκθέσεων λειτουργίας του Κ.∆.Κ. και την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης    

∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδοµών Περιφέρειας 

Αττικής 
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.128 ΤΜΉΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Εξοπλισµού και ∆ιαχείρισης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Εξοπλισµού και ∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης  ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών Περιφέρειας 

Αττικής και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Εξοπλισµού και ∆ιαχείρισης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η συντήρηση του µηχανικού και µηχανολογικού εξοπλισµού της ∆ιεύθυνσης και τη φύλαξή του, και τις απαραίτητες 
ενέργειες για την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών, µε στόχο την οµοιογένεια του υλικού, την ευκολία συντήρησης 
και τη µείωση του κόστους. 

• Η παραλαβή αποθήκευση και διαχείριση κάθε είδους υλικού εφοδίων, εξοπλισµού και ανταλλακτικών. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης    

∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδοµών Περιφέρειας 

Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 
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1.1.129 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

 

 

 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Α Συντήρησης και Κατασκευών για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών Περιφέρειας 

Αττικής και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης    

∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδοµών Περιφέρειας 

Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως των έργων οδοποιίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί 
εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  

• Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3481/2006 που αφορούν τον καθαρισµό συντήρηση και 
λειτουργία  των φρεατίων υδροσυλλογής και εν γένει του δικτύου οµβρίων που διασχίζει κατά µήκος τις οδούς του 
ανωτέρω οδικού δικτύου. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών και έργων οδοποιίας και συντήρησης οδών (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η εποπτεία οδών σύµφωνα µε το ν. 3481/2006, τήρηση αρχείων οδών (κατασκευαστικά, συντηρήσεων, σήµανσης, 
τοµών κ.α.), η έκδοση αδειών τοµής και η έκδοση ειδικών αδειών διέλευσης οχηµάτων. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 
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• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής 

1.1.130 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΉΣ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση   ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΈΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Έργων Αντιπληµµυρικής 

Προστασίας Περιφέρειας Αττικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας    
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός και συντονισµός των δικτύων οµβρίων. 

• Η µέριµνα για την κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και για την δηµοπράτηση των έργων.  

• Η µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή των δικτύων οµβρίων.  

• Η οριοθέτηση – διευθέτηση των υδατορεµάτων και όλων εν γένει των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας σε 
συνεργασία µε τους ∆ήµους και το ΥΠΟΜΕ∆Ι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε φυσικοθεραπευτήρια, 
οπτικά εργαστήρια, ιατρεία γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και επιτροπές για τεχνικά θέµατα που 
εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η άσκηση των αρµοδιοτήτων «Προϊσταµένης Αρχής» για τα έργα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του, όπως αυτές 
προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων 
Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Τεχνικών Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης   

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα • Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου  
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1.1.131 ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ 

 

 

 

 

συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Προγράµµατος και Μελετών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Προγράµµατος και Μελετών της ∆ιεύθυνσης Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας και 

η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Προγράµµατος και Μελετών για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µελέτη και έρευνα των αναγκών για την αντιπληµµυρική προστασία στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφέρειας 
Αττικής σε συνδυασµό µε τις κατευθύνσεις των συναρµόδιων φορέων.  

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση υδραυλικών έργων 
οµβρίων κυρίως υπερτοπικής σηµασίας.. 

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Η τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών υδραυλικών έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης     

Έργων Αντιπληµµυρικής 

Προστασίας Περιφέρειας 

Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     543 

 

1.1.132 ΤΜΉΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Κατασκευών Υδραυλικών 

Έργων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκτελέσεως υδραυλικών έργων οµβρίων σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκτελουµένων Έργων. 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας 

και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης     

Έργων Αντιπληµµυρικής 

Προστασίας Περιφέρειας 

Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η τήρηση αρχείου έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.133 ΤΜΉΜΑ ΡΕΜΆΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Ρεµάτων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Ρεµάτων της ∆ιεύθυνσης Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Ρεµάτων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εκπόνηση, επίβλεψη, έγκριση µελετών οριοθέτησης – διευθέτησης των υδατορεµάτων. 

• Η θεώρηση τοπογραφικών διαγραµµάτων και γραµµών πληµµύρας υδατορεµάτων σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες 
που προσδιορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.  

• Η εκπόνηση µελετών και εκτέλεση έργων σταθεροποίησης των πρανών υδατορεµάτων. 

• Η επιβολή περιορισµών στην παραρεµάτια δόµηση. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης     

Έργων Αντιπληµµυρικής 

Προστασίας Περιφέρειας 

Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  
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• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.134 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας και 

η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η τήρηση του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η αρχειοθέτηση. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης σε όσες 
περιπτώσεις δεν υπάγονται στο ενιαίο σύστηµα προµηθειών της Περιφέρειας Αττικής. 

• Η παροχή πληροφοριών στους πολίτες. 

• Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης     

Έργων Αντιπληµµυρικής 

Προστασίας Περιφέρειας 

Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  
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• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου  

 

1.1.135 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ  -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικού Ελέγχου 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

•  Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Η εκτέλεση δειγµατοληψιών και δοκιµών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλότητας κάθε 
είδους κατασκευών.  

• Η µέριµνα για την σύνταξη και επίβλεψη γεωτεχνικών εκθέσεων- µελετών. 

• Η επίβλεψη υφιστάµενων τεχνικών έργων. 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε φυσικοθεραπευτήρια, 
οπτικά εργαστήρια, ιατρεία γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και επιτροπές για τεχνικά θέµατα που 
εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η άσκηση των αρµοδιοτήτων «Προϊσταµένης Αρχής» για τα έργα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του, όπως αυτές 
προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων 
Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εργαστηρίου 

∆ηµοσίων Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή  ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 
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1.1.136 ΤΜΉΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ∆ΗΜΟΣΊΩΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ:  Κωδικός 

θέσης: 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος   Εργαστηρίου ∆ηµοσίων 

Έργων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης     
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος  για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Ο εργαστηριακός έλεγχος των υλικών και εργασιών των ∆ηµοσίων έργων. 

 

 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Τεχνικού Ελέγχου 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 
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1.1.137 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο   Μόνιµο Προσωπικό   Α 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος   Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η  διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η αρχειοθέτηση. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

• Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης     

Τεχνικού Ελέγχου 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     560 

 

 

∆ιεύθυνση Μελετών Περιφέρειας Αττικής  

1.1.138 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΏΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΉΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης   Μελετών Περιφέρειας Αττικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Μελετών Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών 

Κτιριακών, Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων 

και Αναπλάσεων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών Έργων 

Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός και συντονισµός των έργων. 

• Η µέριµνα για την κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και για την δηµοπράτηση των έργων.  

• Η µελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή των δικτύων οµβρίων.  

• Η συµµετοχή σε επιτροπές άλλων υπηρεσιών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως σε φυσικοθεραπευτήρια, 
οπτικά εργαστήρια, ιατρεία γυµναστήρια, ιδρύµατα κλπ. και σε εν γένει συµβούλια και επιτροπές για τεχνικά θέµατα που 
εµπλέκεται η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η άσκηση των αρµοδιοτήτων «Προϊσταµένης Αρχής» για τα έργα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας του, όπως αυτές 
προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων 
Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

 

 

Έργων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Τοπογραφήσεων 

και Απαλλοτριώσεων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 
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1.1.139 ΤΜΉΜΑ ΜΕΛΕΤΏΝ ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΆΣΕΩΝ 

 

 

 

 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών κτιριακών, 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ηλεκτροµηχανολογικών έργων και αναπλάσεων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Μελετών Κτιριακών, Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Αναπλάσεων της ∆ιεύθυνσης Μελετών 

Περιφέρειας Αττικής και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας 

της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης      

Μελετών Περιφέρειας Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Μελετών Κτιριακών, Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Αναπλάσεων για την επίτευξη 
των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Ο σχεδιασµός, η µελέτη και η οργάνωση της εκπόνησης µελετών αρµοδιότητας του τµήµατος 

• Η σύνταξη µελετών, ο έλεγχος µελετών που εκπονούνται από άλλους φορείς για την εκτέλεση των σχετικών έργων 
αρµοδιότητας του τµήµατος  

• Η επίβλεψη, έγκριση και παραλαβή των µελετών που εκπονούνται από  µελετητικά γραφεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί µελετών δηµοσίων έργων. Την τήρηση αρχείου συµβάσεων αναδόχων µελετητών. 

• Η κατάρτιση των τευχών δηµοπράτησης και η δηµοπράτηση των έργων. 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Μελετών. 

• Η τήρηση αρχείου µελετών των σχετικών έργων (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 
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1.1.140 ΤΜΉΜΑ ΜΕΛΕΤΏΝ ΈΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΊΑΣ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΏΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Μελετών έργων οδοποιίας, 

υδραυλικών και λιµενικών έργων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Μελετών Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών Έργων Περιφέρειας Αττικής της ∆ιεύθυνσης 

Μελετών Περιφέρειας Αττικής και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Μελετών Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
Περιφέρειας Αττικής για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκπόνησης µελετών αρµοδιότητας του τµήµατος 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκπονουµένων Μελετών. 

• Η τήρηση αρχείου Μελετών (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης      

Μελετών Περιφέρειας Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
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Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.141 ΤΜΉΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΏΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Τοπογραφήσεων και 

Απαλλοτριώσεων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η  διοίκηση του Τµήµατος Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων της ∆ιεύθυνσης Μελετών Περιφέρειας Αττικής και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση της εκπόνησης µελετών αρµοδιότητας του τµήµατος 

• Η µέριµνα για τη σύνταξη κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων  

• Η παρακολούθηση της διαδικασίας κήρυξης και συντέλεσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 

• Η τήρηση Πινάκων Προόδου Εκπονουµένων Μελετών. 

• Η τήρηση αρχείου Μελετών (περαιωµένων και εκτελούµενων). 

• Η συµµετοχή σε επιτροπές σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων «∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Έργων, σε συνδυασµό µε το Π.∆. Αποφαινοµένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης      

Μελετών Περιφέρειας Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  
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• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.142 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης  της ∆ιεύθυνσης Μελετών Περιφέρειας Αττικής και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     573 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η αρχειοθέτηση. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

• Η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης      

Μελετών Περιφέρειας Αττικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
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Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Πάρκων και Αλσών 

1.1.143 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΠΆΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πάρκων και Αλσών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Πάρκων και Αλσών 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Η µέριµνα της φροντίδας για την συντήρηση και βελτίωση του πράσινου και των υποδοµών τους. 

• Η επίβλεψη των µελετών για την ανάπλαση και τη διαχείριση του πράσινου και των υποδοµών τους. 

• Ο συντονισµός για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που αφορούν ετήσια και µεσοπρόθεσµα 
προγράµµατα επεµβάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης των Αλσών.  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της.   

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού και 

Προγραµµατισµού  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πεδίου του Άρεως 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Αττικού Άλσους 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πάρκων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Έργων 

και Υποδοµών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
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1.1.144 ΤΜΉΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ 

 

 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή σε θέµατα περιβάλλοντος, γεωπονίας, 
αστικής ανάπτυξης ή σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 
Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ:  Κωδικός  
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: θέσης: 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος   Σχεδιασµού και 

Προγραµµατισµού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού της ∆ιεύθυνσης Πάρκων και Αλσών και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης       
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Τη µέριµνα για τη συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή προβληµάτων και αδυναµιών των 
Αλσών που αφορούν σε υποδοµές πρασίνου (περίφραξη, πεζόδροµοι, πλατείες, χώροι πρασίνου, , εγκαταστάσεις 
διαχείρισης) και στη χρήση των αλσών από τους πολίτες 

• Την εκπόνηση τεχνικών µελετών ανάπλασης των αλσών και επεµβάσεων στις υποδοµές πρασίνου 

• Τη µέριµνα για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού και φυτοτεχνικού υλικού 

• Τη διαχείριση φυτοτεχνικών εργασιών 

• Την διαχείριση των χώρων πρασίνου για διάθεσή τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Πάρκων και Αλσών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται  υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων  στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή σε θέµατα περιβάλλοντος, χωροταξίας ή σε 

άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή 

ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης   
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εργασίας 

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.145 ΤΜΉΜΑ ΠΕ∆ΊΟΥ ΆΡΕΩΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Πεδίου Άρεως 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Πεδίου του Άρεως της ∆ιεύθυνσης Πάρκων και Αλσών και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως 

αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Πεδίου του Άρεως της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα της φροντίδας για την συντήρηση και βελτίωση του πράσινου και των υποδοµών τους 

• Η επίβλεψη των µελετών για την ανάπλαση και τη διαχείριση του πράσινου και των υποδοµών τους 

• Ο συντονισµός για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που αφορούν ετήσια και µεσοπρόθεσµα 
προγράµµατα επεµβάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης του Πεδίου του Άρεως  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης       

Πάρκων και Αλσών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται  υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων  στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή σε θέµατα περιβάλλοντος, χωροταξίας ή σε 

άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή 

ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.146 ΤΜΉΜΑ ΑΤΤΙΚΟΎ ΆΛΣΟΥΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Αττικού Άλσους 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Αττικού Άλσους της ∆ιεύθυνσης Πάρκων και Αλσών και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως 

αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Αττικού Άλσους της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα της φροντίδας για την συντήρηση και βελτίωση του πράσινου και των υποδοµών τους 

• Η επίβλεψη των µελετών για την ανάπλαση και τη διαχείριση του πράσινου και των υποδοµών τους 

• Ο συντονισµός για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που αφορούν ετήσια και µεσοπρόθεσµα 
προγράµµατα επεµβάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης του Αττικού Άλσους 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Πάρκων και Αλσών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται  υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων  στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή σε θέµατα περιβάλλοντος, χωροταξίας ή σε 

άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή 

ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     587 

 

1.1.147 ΤΜΉΜΑ ΠΆΡΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Πάρκων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Πάρκων της ∆ιεύθυνσης Πάρκων και Αλσών και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές 

καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Πάρκων της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα της φροντίδας για την συντήρηση και βελτίωση του πράσινου και των υποδοµών τους 

• Η επίβλεψη των µελετών για την ανάπλαση και τη διαχείριση του πράσινου και των υποδοµών τους 

• Ο συντονισµός για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που αφορούν ετήσια και µεσοπρόθεσµα 
προγράµµατα επεµβάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης των Πάρκων 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης       

Πάρκων και Αλσών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται  υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων  στη δηµόσια διοίκηση ή σε θέµατα 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή σε θέµατα περιβάλλοντος, χωροταξίας ή σε 

άλλα θέµατα συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή 

ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.148 ΤΜΉΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Πάρκων και Αλσών και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαβίβαση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης       

Πάρκων και Αλσών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες χωρών της ΕΕ 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 

της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 
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• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Γενικός ∆ιευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

 

1.1.149 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ –  Αγροτικής Οικονοµίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός και η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης  Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας 
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  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός και η παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών 
µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης  

• Η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης και η αντιµετώπιση 
των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε ∆ιεύθυνσης.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε ∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Γραφείου Υποστήριξης Γενικής 
∆ιεύθυνσης  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αλιείας  

• Προϊστάµενος Αγροτικής και Κτηνιατρικής 
Πολιτικής 

• Προϊστάµενος Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 
Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού 
Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής  

• Προϊστάµενος Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής 
Αττικής 

• Προϊστάµενος Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς 

• Προϊστάµενος Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 

Περιφερειάρχη 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     595 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη Γενική ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε τον Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους Γενικούς ∆ιευθυντές της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

 

• Στη Γενική ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής προϊσταµένων.  

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

• Συχνές µετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας και συναντήσεις µε εκπροσώπους 
άλλων χωρών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών/διεθνών οµάδων εργασίας. 

 

Εµπειρία 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

Ως προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή TE, 
εφόσον: α) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης για ένα (1) έτος 
τουλάχιστον ή β) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη ή γ) είναι κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού 
διπλώµατος ή απόφοιτος της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.∆.∆.Α.) ή κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
κατέχει βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθµό αυτόν ή δ) 
κατέχει το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτόν. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 

 

1.1.150 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΓΗΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - Αγροτικής Οικονοµίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Πολιτικής Γης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για την αναγνώριση και εκτίµηση των φυσικών και κοινωνικών συνθηκών των περιοχών στις οποίες θα 
εκτελεστούν εργασίες και τη σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης για κάθε περίπτωση. 

• Η επιµέλεια σύνταξης σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς προγραµµάτων εργασιών αναδασµού, 
διαχωρισµών και γεωτοπογραφήσεων, τη µέριµνα για την έγκρισή τους και την εκτέλεση αυτών. 

• Η εποπτεία ανάθεσης κάθε είδους εργασιών και µελετών αναδασµού εκτάσεων ή επί µέρους φάσεων αυτών σε 
ιδιωτικά, τεχνικά ή άλλα µελετητικά γραφεία ή εταιρείες ή φορείς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µελετών.  

• Η παρακολούθηση σύνταξης τοπογραφικών προγραµµάτων και τη συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από 
τεχνικούς υπαλλήλους. 

• Η µέριµνα τήρησης σχετικών αρχείων µε το αντικείµενο της υπηρεσίας. 

• Η εποπτεία χορήγησης βεβαιώσεων και διαγραµµάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών και την έρευνα των φακέλων 
των εργασιών για τον έλεγχο αιτηµάτων και παραπόνων. 

• Ο τεχνικοδιοικητικός έλεγχος γραφείου των εργασιών αναδασµού και διανοµών, τη σύνταξη πινάκων και 
σχεδιαγραµµάτων των εργασιών αυτών και την προώθησή τους.  

• Η επιµέλεια διενέργειας προπαρασκευαστικών πράξεων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση γνωµοδοτήσεων - αποφάσεων 
από ΥΠΕΚΑ, ΟΡΣΑ, ∆ασαρχεία, Αρχαιολογικές υπηρεσίες, Κτηµατολόγιο), για την προστασία των δηµόσιων 
εποικιστικών εκτάσεων από αυθαίρετες καταλήψεις, την αυτοψία και αποτύπωση των εκτάσεων αυτών,  για την 
πληρότητα και ορθότητα του φακέλου. 

• Η παρακολούθηση αναδασµού της γης και τη µεγέθυνση γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε τις παρεχόµενες από το 
νόµο σχετικές διευκολύνσεις. 

• Η εποπτεία έκδοσης, διόρθωσης και ακύρωσης κάθε τύπου τίτλων κυριότητας. 

• Η έρευνα για δικαιώµατα δηµοσίου: σε αγωγές αναγνώρισης κυριότητας- διόρθωσης κτηµατολογικών εγγραφών, σε 
πλειστηριασµούς ακινήτων . 

• Η µέριµνα για την παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση έναντι χαµηλού τιµήµατος για παραγωγή τροφίµων φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, για αναπτυξιακούς σκοπούς. 

• Η επιµέλεια σύνταξης διακήρυξης δηµοπρασίας. 

• Η παρακολούθηση τήρησης όρων παραχώρησης της χρήσης, ανάκληση απόφασης παραχώρησης.  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς ( π.χ Εθνικό Κτηµατολόγιο) για την 
αποτελεσµατική υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενοι Τµηµάτων Τοπογραφίας, 
Εποικισµού και Αναδασµού Περιφερειακών 
Ενοτήτων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο  Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

και Αλιείας 
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.151 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΊΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΎ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονοµίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Τοπογραφίας, Εποικισµού και 

Αναδασµού Περιφερειακής Ενότητας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας  της ∆ιεύθυνσης 

Πολιτικής Γης και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η αναγνώριση και εκτίµηση των φυσικών και κοινωνικών συνθηκών των περιοχών στις οποίες θα εκτελεστούν 
εργασίες και τη σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης για κάθε περίπτωση. 

• Η σύνταξη σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς προγραµµάτων εργασιών αναδασµού, διαχωρισµών 
και γεωτοπογραφήσεων, τη µέριµνα για την έγκρισή τους και την εκτέλεση αυτών. 

• Η ανάθεση κάθε είδους εργασιών και µελετών αναδασµού εκτάσεων ή επί µέρους φάσεων αυτών σε ιδιωτικά, 
τεχνικά ή άλλα µελετητικά γραφεία ή εταιρείες ή φορείς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί µελετών.  

• Η σύνταξη τοπογραφικών προγραµµάτων και τη συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς 
υπαλλήλους. 

• Η τήρηση σχετικών αρχείων µε το αντικείµενο της υπηρεσίας. 

• Η χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραµµάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών και την έρευνα των φακέλων των 
εργασιών για τον έλεγχο αιτηµάτων και παραπόνων. 

• Ο τεχνικοδιοικητικός έλεγχος γραφείου των εργασιών αναδασµού και διανοµών, τη σύνταξη πινάκων και 
σχεδιαγραµµάτων των εργασιών αυτών και την προώθησή τους.  

• Η διενέργεια προπαρασκευαστικών πράξεων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση γνωµοδοτήσεων - αποφάσεων από 
ΥΠΕΚΑ, ΟΡΣΑ, ∆ασαρχεία, Αρχαιολογικές υπηρεσίες, Κτηµατολόγιο), για την προστασία των δηµόσιων εποικιστικών 
εκτάσεων από αυθαίρετες καταλήψεις, την αυτοψία και αποτύπωση των εκτάσεων αυτών,  για την πληρότητα και 
ορθότητα του φακέλου. 

• Ο αναδασµός της γης και τη µεγέθυνση γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε τις παρεχόµενες από το νόµο σχετικές 
διευκολύνσεις. 

• Η έκδοση, διόρθωση και ακύρωση κάθε τύπου τίτλων κυριότητας. 

• Η έρευνα για δικαιώµατα δηµοσίου: σε αγωγές αναγνώρισης κυριότητας- διόρθωσης κτηµατολογικών εγγραφών, σε 
πλειστηριασµούς ακινήτων . 

• Η παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση έναντι χαµηλού τιµήµατος για παραγωγή τροφίµων φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, για αναπτυξιακούς σκοπούς. 

• Η σύνταξη διακήρυξης δηµοπρασίας. 

• Η παρακολούθηση τήρησης όρων παραχώρησης της χρήσης, ανάκληση απόφασης παραχώρησης.  

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Πολιτικής Γης 
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1.1.152 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή 
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ  κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονοµίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων 

όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η τήρηση του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας. 

• Η επιµέλεια ζητηµάτων διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

• Η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών και οικονοµικών θεµάτων της υπηρεσίας καθώς και την τήρηση 
του προϋπολογισµού. 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της υπηρεσίας. 

• Η υπογραφή ακριβών αντιγράφων και βεβαίωση  του γνησίου υπογραφής 

• Η ανάρτηση αποφάσεων-εγγράφων στη ∆ιαύγεια 

• Η έκδοση αποφάσεων αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

• Η επόπτευση της καθαριότητας των γραφείων  

• Η παροχή πληροφοριών προς τους επικοινωνούντες µε την υπηρεσία πολίτες  

• Η τήρηση χρονολογικού αρχείου. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών και άλλου εξοπλισµού που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία 
της ∆ιεύθυνσης, καθώς και για την επισκευή και συντήρηση αυτού. 

 

 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Πολιτικής Γης 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 
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∆ιεύθυνση Αλιείας 

 

1.1.153 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΊΑΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονοµίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Αλιείας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για την συγκέντρωση, καταγραφή, επεξεργασία στοιχείων για το αλιευτικό δυναµικό σε επίπεδο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Αλιείας. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενοι Τµηµάτων Αλιείας Περιφερειακών 
Ενοτήτων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο  Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αγροτικής 

Οικονοµίας, Κτηνιατρικής και 

Αλιείας 
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Κύρια καθήκοντα 

Περιφέρειας. 

• Η επιµέλεια για την κατάρτιση µελετών και εφαρµογής προγραµµάτων ανάπτυξης του ιχθυοπονικού πλούτου. 

• Η επίβλεψη για την προστασία και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

• Η επιµέλεια της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης όλων των εµπλεκοµένων. 

• Ο συντονισµός του τοµέα υδατοκαλλιεργειών και του ελέγχου αυτού.  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της.   

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 
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• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.154 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΊΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονοµίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Αλιείας Περιφερειακής 

Ενότητας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Αλιείας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας της ∆ιεύθυνσης Αλιείας και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Αλιείας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων 

• Η προστασία και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

• Η εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν σχέση µε την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και 
την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων. 

• Η διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των υδατοκαλλιεργειών εκτατικής µορφής  

• Ο συντονισµός όλου του τοµέα που σχετίζεται µε την παραγωγή, διακίνηση, επεξεργασία, µεταποίηση, συσκευασία 
και εµπορία αλιευτικών προϊόντων από την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες και την άσκηση εποπτείας και ελέγχου 
αυτού. 

• Η αξιολόγηση, παρακολούθηση και επίβλεψη υλοποίησης αναπτυξιακών Εθνικών και Κοινοτικών προγραµµάτων 
σε πρωτογενή τοµέα, µεταποίηση και υπηρεσίες, όπως κάθε φορά προβλέπεται από τους κοινοτικούς κανονισµούς, 
οδηγίες ή από την Εθνική µας νοµοθεσία. 

• Η επίβλεψη για την προστασία και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

• Η επιµέλεια της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης όλων των εµπλεκοµένων. 

• Ο συντονισµός του τοµέα υδατοκαλλιεργειών και του ελέγχου αυτού 

• Την πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου για τη χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων από εθνικούς & 
κοινοτικούς πόρους σε δικαιούχους (Συγκρότηση Επιτροπών και Ο.Ε.Ε κλπ) 

• Τη χορήγηση γνωµοδοτήσεων της Υπηρεσίας προς άλλες Υπηρεσίες την συµµετοχή σε επιτροπές (κλιµάκια 
ελέγχου αλιευτικών προϊόντων, πλειοδοτικοί διαγωνισµοί, δηµιουργία ζωνών οστράκων, ΠΕΧΩΠ, καθαρισµό υδάτινου 
αποδέκτη επεξεργασίας αστικών λυµάτων κλπ) 

• Η άσκηση αρµοδιοτήτων στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών 
∆ραστηριοτήτων   

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο  ∆ιεύθυνσης 

Αλιείας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
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ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.155 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  Δ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματειακής 

Υποστήριξης 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αλιείας και η υλοποίηση των 

αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης  για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η επιμέλεια ζητημάτων διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της υπηρεσίας  

• Η τήρηση πρωτόκολλου της υπηρεσίας 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση. 

• Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  

• Η υπογραφή ακριβών αντιγράφων και βεβαίωση  του γνησίου υπογραφής 

• Η Ανάρτηση αποφάσεων-εγγράφων στο Διαύγεια. 

• Η έκδοση αποφάσεων αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων της Διεύθυνσης 

• Η μέριμνα για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την 

εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης, καθώς και για την επισκευή και συντήρηση αυτού 

• Η επόπτευση της καθαριότητας των γραφείων της υπηρεσίας 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους επικοινωνούντες με την υπηρεσία πολίτες  

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης 

Αλιείας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 
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• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής  

 

1.1.156 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ  - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονοµίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για θέµατα φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

• Η επίβλεψη της ρύθµισης θεµάτων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων 
και την αλλαγή της χρήσης τους. 

• Η επιµέλεια για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων, για την 
εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών µελετών και µέτρων πολιτικής και για την παρακολούθηση εκτέλεσης των ανωτέρω 
προγραµµάτων. 

• Η διαχείριση εισροών για την αντιµετώπιση ζηµιών - θεοµηνιών και λοιπών εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν 
στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. 

• Η επίβλεψη των εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων γεωργικών εγκαταστάσεων. 

• Η επόπτευση και συντονισµός όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων και η παρακολούθηση της 
εκτέλεσής τους. 

• Ο συντονισµός τακτικών και εκτάκτων ελέγχων διακίνησης ζωοτροφών. 

• Η εφαρµογή των οδηγιών για τη µελέτη του βαθµού εκµηχάνισης κατά κλάδο αγροτικής παραγωγής 

• Η επίβλεψη των ελέγχων καταλληλότητας γεωργικών µηχανηµάτων και θεµάτων που αφορούν την κυκλοφορία τους 

• Η παρακολούθηση θεµάτων αγροτικού εξηλεκτρισµού 

• Η επιµέλεια του σχεδιασµού και της εκτέλεσης προγραµµάτων δειγµατοληψιών και επιτόπιων µετρήσεων σε 
αρδευτικές υδροληψίες για τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας του αρδευτικού/υπογείου νερού 

• Ο καθορισµός και η θεσµοθέτηση των αναγκαίων µέτρων για την πρόληψη, διάγνωση και καταπολέµηση 
νοσηµάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων και η παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής ειδικών σχετικών 
προγραµµάτων.  

• Η επίβλεψη των αυτεπάγγελτων ελέγχων και επιθεωρήσεων 

• Η µέριµνα για τις αδειοδοτήσεις µονάδων κτηνιατρικής, διαχείρισης ζωϊκών υποπροϊόντων, ιδιωτικών κλινικών, 
αποθηκών χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµάκων, εγκαταστάσεων φιλοξενίας ζώων κτλ. 

• Η µέριµνα για την εφαρµογή όλων των νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων που σκοπό έχουν την καθιέρωση 
υγειονοµικών προδιαγραφών.  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Προγραµµατισµού και 
Εφαρµογών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Αγροτικής Πολιτικής & 
Προβολής της 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εγγείων Βελτιώσεων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Υγείας Ζώων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας 
Υγείας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Κτηνιατρικής Αντίληψης 
Φαρµάκων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο  Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Αγροτικής 

Οικονοµίας, Κτηνιατρικής και 

Αλιείας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Ο συντονισµός διεξαγωγής επιδηµιολογικών ερευνών  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 
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• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.157 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονοµίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Προγραµµατισµού και 

Εφαρµογών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού και Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού και Εφαρµογών για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης. 

• Η συγκέντρωση - καταγραφή - επεξεργασία στοιχείων για γεωργικό - κτηνοτροφικό -δυναµικό σε επίπεδο 
περιφέρειας. 

• Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων, εκπόνηση και αξιολόγηση 
σχετικών µελετών και µέτρων πολιτικής, για την παρακολούθηση εκτέλεσης των ανωτέρω προγραµµάτων. 

• Η έγκριση, ο έλεγχος και η παραλαβή έργων και εργασιών περιφερειακού επιπέδου. 

• Ο συντονισµός και εποπτεία της υλοποίησης των υποχρεώσεων του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας και κατάρτιση ενηµερωτικού δελτίου προς τη Γενική ∆ιεύθυνση. 

• Ο σχεδιασµός και την εισήγηση συστηµάτων και µεθόδων µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας 
των υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης ιδίως µε τον καθορισµό διαδικασιών και δεικτών.  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης για τη σύνταξη των ετησίων εκθέσεων αξιολόγησης του 
επιχειρησιακού προγράµµατος. 

• Η σύσταση, τήρηση και ενηµέρωση µητρώου εξαγωγέων µεταποιητών και αγροτικών εφοδίων. 

• Ο συντονισµός και η εποπτεία για τη δηµιουργία διαδικτυακού τόπου, για ενηµερωτική, συµβουλευτική, 
διαδραστική επικοινωνία µε τους ενδιαφερόµενους αγρότες - µεταποιητές - σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρέχουν οι 
αρµόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

• Η δηµιουργία και επικαιροποίηση Ενιαίας Φόρµας Απολογιστικών Στοιχείων, για τις ∆ιευθύνσεις της Γενικής 
∆ιεύθυνσης  Αγροτικής Οικονοµίας, και Κτηνιατρικής και Αλιείας  

• Η επικαιροποίηση των "Εντύπων - Αιτήσεων" των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης  Αγροτικής Οικονοµίας, 
Κτηνιατρικής και Αλιείας και συµβολή στη σύνταξη του "Οδηγού Πολίτη" 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 

Αγροτικής και Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς 
µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
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µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.158 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ & ΠΡΟΒΟΛΉΣ ΤΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση   Δ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής & 

Προβολής της 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής & Προβολής της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής 

Πολιτικής και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής & Προβολής για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Η εφαρμογή προγραμμάτων και λήψη μέτρων για τη βελτίωση της δενδροκομίας, της αμπελουργίας, 

των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, των κηπευτικών καθώς και των καλλωπιστικών και φαρμακευτικών 

φυτών. 

• Η επόπτευση και συντονισμός όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και την παρακολούθηση 

της εκτέλεσής τους. 

• Ο συντονισμός και παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Βιολογικής γεωργίας, Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) φυτικής και ζωικής 

προέλευσης. 

• Η ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων, την 

αλλαγή της χρήσης τους, τις εγγειοδιαρθρωτικές επεμβάσεις στις ιδιωτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη 

μελέτη των σχετικών προβλημάτων, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

• Η αξιοποίηση των στοιχείων των μητρώων για τον πρωτογενή τομέα τα οποία τηρούνται στο Υπ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

• Η εισήγηση στη Γενική Διεύθυνση της οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων, συνεδρίων κ.α. τόσο των 

υπαλλήλων όσο και των αγροτών και των φορέων τους κατόπιν συνεργασίας με τους φορείς και τις 

Διευθύνσεις  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.  

• Η εισήγηση της συμμετοχής και την επιμέλεια της οργάνωσης των εκθέσεων για την προβολή τόσο των 

δράσεων της Περιφέρειας όσο και των αγροτικών προϊόντων 

• Η συνεχή ενημέρωση των ΔΑΟΚ για την νομοθεσία (ενωσιακή και εθνική) και τη μέριμνα για την 

επικαιροποίηση της σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ.  

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης 

Αγροτικής και 

Κτηνιατρικής Πολιτικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 
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Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή  
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς 
µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.159 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΓΓΕΊΩΝ ΒΕΛΤΙΏΣΕΩΝ-  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση   Δ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Εγγείων Βελτιώσεων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής και η 

υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Η εφαρμογή των οδηγιών για τη μελέτη του βαθμού Εκμηχάνισης κατά κλάδο αγροτικής παραγωγής, 

του κόστους εργασίας των μηχανημάτων, της εκλογής των κατάλληλων μηχανημάτων, σύμφωνα με το είδος 

και το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, των ενεργειακών αναγκών των αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και τη 

χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• Η εφαρμογή των αποφάσεων χαρακτηρισμού των μηχανημάτων ως αγροτικών και των κανονιστικών 

αποφάσεων για τον καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης των γεωργικών μηχανημάτων από κατασκευαστική 

και λειτουργική πλευρά καθώς και την έκδοση Δελτίων Ταξινόμησης των γεωργικών μηχανημάτων. 

• Η επίβλεψη των ελέγχων καταλληλότητας γεωργικών μηχανημάτων και θεμάτων που αφορούν την 

κυκλοφορία τους 

• Η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής υποψηφίων οδηγών και χειριστών  γεωργικών μηχανημάτων 

• Η διεξαγωγή εξετάσεων για χορήγηση αδειών οδήγησης και πτυχίων χειριστών γεωργικών 

μηχανημάτων. 

• Η συγκρότηση τοπικής επιτροπής Αγροτικού εξηλεκτρισμού (ΤΕΑΕ) 

• Η σύνταξη μελετών και προγραμμάτων έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού  

• Η παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων των αρδευτικών δικτύων νερού σε αγροτικές περιοχές της 

Αττικής που αφορούν τις ανάγκες για εγγειοδιαρθρωτικές παρεμβάσεις. 

• Η διερεύνηση αναγκαιότητας εγγειοβελτιωτικών έργων σε περιοχές της Αττικής, καθώς και ο  

καθορισμός, προγραμματισμός και σχεδιασμός αυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και 

Φορείς. 

• Η Κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας  επιφανειακών και υπογείων αρδευτικών 

υδάτων  σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς 

• Η ενημέρωση των αγροτών - χρηστών στην ορθολογική εφαρμογή του αρδευτικού νερού στο έδαφος 

και στη σωστή χρήση των δικτύων του 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης 

Αγροτικής και 

Κτηνιατρικής Πολιτικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
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Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.160 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΥΓΕΊΑΣ ΖΏΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  Δ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Υγείας Ζώων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Υγείας Ζώων της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής και η υλοποίηση 

των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Υγείας Ζώων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Ο προσδιορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση και διασπορά των επιδημικών 

νοσημάτων των ζώων στην Περιφέρεια. 

• Η μελέτη και έρευνα κάθε θέματος που αφορά τις παρασιτώσεις, κάθε αιτιολογίας, σε όλα τα είδη των 

ζώων, καθώς και τη μελέτη της υφιστάμενης στην Περιφέρεια επιζωοτιολογικής κατάστασης. 

• Ο συντονισμός για την εφαρμογή των προβλεπόμενων ενεργειών για την πρόληψη, διάγνωση και 

καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων.  

• Η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων για την πρόληψη, επιτήρηση και 

καταπολέμηση των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των ζώων και η μέριμνα για την εξασφάλιση των 

αναγκαίων μέσων εφαρμογής. 

• Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και συντονισμός των δράσεων των Περιφερειακών 

υπηρεσιών για την εφαρμογή των προγραμμάτων καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων. 

• Η μέριμνα συγκέντρωσης και επεξεργασίας των πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις 

ζωοανθρωπονόσους γενικά. 

• Η αδειοδότηση μονάδων κτηνιατρικής και διαχείρισης ζωϊκών υποπροϊόντων. 

• Ο συντονισμός της διενέργειας αναγκαστικών προληπτικών εμβολιασμών κατά των λοιμωδών 

νοσημάτων διαφόρων ζώων και της λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους . 

• Η τήρηση και έλεγχο του μητρώου εγκαταστάσεων κατά το Π.Δ. 184/1996. 

• Η τήρηση και έλεγχο του μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο από τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Η εφαρμογή του Κανονισμού 1069/2009 και του Κανονισμού 142/2011. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης 

Αγροτικής και 

Κτηνιατρικής Πολιτικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 
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Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.161 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉΣ ∆ΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση   Δ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας 

Υγείας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής 

και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Η μέριμνα για την εφαρμογή, όλων των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων, που σκοπό έχουν την 

καθιέρωση υγειονομικών προδιαγραφών των κρεάτων κ.α. για την προστασία της δημόσιας υγείας και 

κτηνοτροφίας, σε συνεργασία, με αρμόδιες Υπηρεσίες. 

• Η μέριμνα για τη χορήγηση κτηνιατρικών αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και επέκτασης στις 

εγκαταστάσεις με δραστηριότητα για τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συντήρηση, 

διακίνησης, διάθεσης, εισαγωγής, εξαγωγής και εμπορίας τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών 

υποπροϊόντων 

• Η έκδοση απόφασης συγκρότησης ομάδας εργασίας η οποία έχει έργο την εκπόνηση, ανασκόπηση και 

επικαιροποίηση της υγειονομικής μελέτης, σύμφωνα με το εγχειρίδιο για τον μικροβιολογικό έλεγχο των 

περιοχών παραγωγής δίθυρων μαλακίων και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την κατηγοριοποίηση και 

παρακολούθηση των περιοχών παραγωγής και μετεγκατάστασης ΖΔΜ του ΥΠΑΑΤ 

• Η έκδοση απόφασης ορισμού ζώνης αλιείας και παραγωγής ΖΔΜ (Π.Δ. 79/07) μετά την εισήγηση της 

ομάδας εργασίας  και τον καθορισμό των σημείων και του σχεδίου δειγματοληψίας  από τις Π.Ε.  

• Η έκδοση απόφασης κατηγοριοποίησης ζωνών αλιείας και παραγωγής ΖΔΜ (Π.Δ. 79/07) μετά την 

εισήγηση της ομάδας εργασίας και μελέτη των εργαστηριακών αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών που 

έχουν γίνει από τις Π.Ε..  

• Η τήρηση αρχείου στοιχείων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων για επιβολή 

ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

• Η τήρηση αρχείου των επίσημων επιθεωρήσεων των εγκεκριμένων / καταχωρημένων εγκαταστάσεων 

οι οποίες διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

• Οι έλεγχοι για την εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και των 

υγειονομικών κανόνων σε θέματα υποδομής, εξοπλισμού και λειτουργικών διαδικασιών στα στάδια 

παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συντήρηση, διακίνησης, διάθεσης, εισαγωγής, εξαγωγής και 

εμπορίας τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες, 

με σκοπό την προστασία του καταναλωτή 

• Η τήρηση αρχείου των επίσημων επιθεωρήσεων των εγκεκριμένων / καταχωρημένων εγκαταστάσεων 

οι οποίες διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης 

Αγροτικής και 

Κτηνιατρικής Πολιτικής 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     634 

Κύρια καθήκοντα 

• Η μέριμνα για την καταγραφή σε μητρώα των υφιστάμενων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και 

δραστηριοτήτων. Η κατάρτιση Μητρώου Εμπόρων Επιχειρήσεων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Χονδρικής 

Πώλησης. 

• Η συμβολή στην υλοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων όπως του Πολυετούς Εθνικού 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων (Ε.Π.ΕΚ.) κ.τ.λ. 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ  κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.162 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉΣ ΑΝΤΊΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΆΚΩΝ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  Δ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Κτηνιατρικής Αντίληψης 

Φαρμάκων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής 

Πολιτικής και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και ενδιαιτημάτων βάσει 

καθορισμένων όρων και προϋποθέσεων. Ο έλεγχός τους και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων. 

• Η έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων, των 

βιολογικών προϊόντων και προσθετικών φαρμακευτικών προμιγμάτων των ζωοτροφών. 

• Η έκδοση άδειας λειτουργίας αποθηκών χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων, των βιολογικών 

προϊόντων και προσθετικών φαρμακευτικών προμιγμάτων των ζωοτροφών. Ο έλεγχός τους και η επιβολή 

των σχετικών κυρώσεων. 

• Η τήρηση μητρώου και ο έλεγχος όλων των Φαρμακαποθηκών που λειτουργούν και γνωστοποιούν 

στην υπηρεσία την χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων και την επιβολή των προβλεπόμενων 

κυρώσεων. 

• Η άσκηση ελέγχου τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων και προδιαγραφών αναφορικά με την 

κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρμάκων, των βιολογικών προϊόντων και προσθετικών φαρμακευτικών 

προμιγμάτων των ζωοτροφών. 

• Η μέριμνα και εφαρμογή των αρχών προστασίας της υγείας, συνθηκών υγιεινής διαβίωσης και 

διατροφής των ζώων των εθνικών δρυμών, ζωολογικών κήπων και εκτροφείων θηραμάτων. 

• Η έκδοση άδειας και τον έλεγχο λειτουργίας εγκαταστάσεων φιλοξενίας ζώων, φιλοζωικών σωματείων 

και άλλων φορέων. 

• Η μέριμνα για την εφαρμογή των αρχών προστασίας των ζώων από πλευράς πειραματισμών. 

• Η συμμετοχή σε Επιτροπές Αξιολόγησης Πρωτοκόλλου (ΠΔ 56/2013 άρθρο 37 παρ. 3) 

• Η συγκέντρωση εκθέσεων αξιολόγησης των ενεργειών για την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου στον 

τομέα της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά και τη σφαγή στις Περιφερειακές Ενότητες 

• Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του 

Π.Δ. 98/2004 (Α' 69), διενέργεια επιθεωρήσεων και έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του 

Π.Δ. 98/2004 

• Η αδειοδότηση, τήρηση μητρώου των εγκαταστάσεων εκτροφής, εγκαταστάσεων προμηθειών και 

εγκαταστάσεων πειραματισμού, καθώς και πειραματισμών σε ζώα. Την αδειοδότηση και τήρηση μητρώου 

της διενέργειας ερευνητικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με το ΠΔ 56/2013. 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης 

Αγροτικής και 

Κτηνιατρικής Πολιτικής 
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ  κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.163 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  Δ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Γραμματειακής 

Υποστήριξης 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής και 

η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Η επιμέλεια ζητημάτων διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

• Η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της υπηρεσίας  

• Η τήρηση του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας της υπηρεσίας. 

• Η υπογραφή ακριβών αντιγράφων και βεβαίωση  του γνησίου υπογραφής 

• Η ανάρτηση αποφάσεων-εγγράφων στο Διαύγεια. 

• Η έκδοση αποφάσεων αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων της Διεύθυνσης 

• Η είσπραξη τελών και η δέσμευση παραβόλων (e-παράβολο). 

• Η μέριμνα για την επίδοση των προστίμων και την παρακολούθηση της είσπραξη τους 

• Η μέριμνα για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την 

εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης, καθώς και για την επισκευή και συντήρηση αυτού 

• Η επόπτευση της καθαριότητας των γραφείων  

• Η παροχή πληροφοριών προς τους επικοινωνούντες με την υπηρεσία πολίτες 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης 

Αγροτικής και 

Κτηνιατρικής Πολιτικής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων, και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο  
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της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα, 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα, 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα, 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα 

Αθηνών, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 

Ενότητας ∆υτικής Αττικής, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιώς και Νήσων 

1.1.164 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΕΝΟΤΉΤΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διοίκηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Περιφερειακών Ενοτήτων. 
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  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της Διεύθυνσης, ο συντονισμός των τμημάτων της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση, 

διαχείριση, συντονισμός του ανθρωπίνου δυναμικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών κάθε Τμήματος.  

• Ο καθορισμός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τμήμα της Διεύθυνσης. 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισμός των 

στόχων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων με βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

• Προϊστάμενοι Τμήματος Φυτικής και Ζωικής 

Παραγωγής 

• Προϊστάμενος Τμήματος Ποιοτικού και 

Φυτουγειονομικού Ελέγχου 

• Προϊστάμενος Τμήματος Υγείας Ζώων 

• Προϊστάμενος Τμήματος Κτηνιατρικής 

Αντίληψης, Φαρμακοεπαγρύπνησης και 

Ελέγχων 

• Προϊστάμενος Τμήματος Κτηνιατρικής 

Δημόσιας Υγείας  

• Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματειακής 

Υποστήριξης 

• Προϊστάμενος Αγροτικού Κτηνιατρείου 

Μεγάρων  

• Προϊστάμενος Αγροτικού Κτηνιατρείου 

Αχαρναί 

• Προϊστάμενος Αγροτικού Κτηνιατρείου 

Λαυρεωτικής  

• Προϊστάμενος Αγροτικού Κτηνιατρείου 

Μεσογαίας  

• Προϊστάμενος Αγροτικού Κτηνιατρείου 

Βορείου Αττικής  

• Προϊστάμενος Γραφείου Γεωργικής 

Ανάπτυξης Πόρου - Τροιζηνίας - Σπετσών 

Προϊστάμενο Γενικής 

Διεύθυνσης  Αγροτικής 

Οικονομίας, Κτηνιατρικής 

Και Αλιείας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής 

παραγωγής στην περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων 

• Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων, 

• Η επίβλεψη της διενέργειας ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του 

ζωικού κεφαλαίου. 

• Η εξασφάλιση της υγείας των ζώων και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας σε κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα. 

• Ο συντονισμός των ελέγχων που διενεργούνται αναφορικά με την κυκλοφορία προϊόντων, την 

προέλευση προϊόντων, την λειτουργικότητα κτισμάτων κ.α. 

• Η εποπτεία των προγραμμάτων επισκοπήσεων για ασθένειες των καλλιεργειών 

• Η μέριμνα για την τήρηση των σχετικών Μητρώων 

• Ο έλεγχος εφαρμογής της οινικής νομοθεσίας σε οινοβιομηχανίες 

• Η μέριμνα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, διάγνωση και καταπολέμηση, 

θεραπεία νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής 

ειδικών σχετικών προγραμμάτων.  

• Ο έλεγχος μονάδων εκτροφής ωοπαραγωγών και εκμεταλλεύσεων ορνίθων σύμφωνα με το Π.Δ. 

216/2003 με σκοπό τη χορήγηση έγκρισης από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής 

• Η επίβλεψη για τις χορηγήσεις πιστοποιητικών για τις μετακινήσεις ζώων 

• Ο συντονισμός του ελέγχου για την εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών νομοθετικών και διοικητικών 

πράξεων και των υγειονομικών κανόνων σε θέματα υποδομής, εξοπλισμού και λειτουργικών διαδικασιών 

στα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συντήρηση, διακίνησης, διάθεσης, εισαγωγής, 

εξαγωγής και εμπορίας τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων. 

•  Ο συντονισμός του ελέγχου εφαρμογής των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων εθνικών και 

κοινοτικών που αφορούν υγειονομικές προδιαγραφές των πρώτων υλών, των μεθόδων θερμικής και άλλης 

τεχνολογικής επεξεργασίας, μεταποίησης και παρασκευής προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες 

Υπηρεσίες. 

• Η επίβλεψη της λήψης σχετικών μέτρων για τα μη ασφαλή και τα μη κανονικά τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης. 

• Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και με άλλους δημόσιους φορείς για την 

αποτελεσματική υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

• Η μέριμνα για την επαρκή γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης και των τμημάτων της   

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 
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• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     646 

 

1.1.165 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονοµίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

Περιφερειακών Ενοτήτων και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης. 

• Η υποβολή προτάσεων και µελετών για τη προώθηση και εφαρµογή διαρθρωτικών προγραµµάτων αναδιάρθρωσης 
καλλιεργειών. 

• Η υλοποίηση των προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης που εκχωρούνται από το ΥΠΑΑΤ. 

• Η διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης και ιδιαίτερα της γεωργικής γης υψηλής 
παραγωγικότητας (Γνωµοδότηση χωροθέτησης δραστηριοτήτων σε γεωργική γη). 

• Η υποβοήθηση του αγροτικού δυναµικού για την παραγωγή ασφαλών, υγιεινών και ποιοτικά ανώτερων προϊόντων 
φυτικής παραγωγής. 

• Την προώθηση για την δηµιουργία Οµάδων παραγωγών και Έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων των ήδη 
αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών. 

• Η τήρηση - επικαιροποίηση µητρώων σχετικών µε το αντικείµενο του τµήµατος 

• Τις γνωµοδοτήσεις επί του περιεχοµένου µελετών σχεδιασµού και εφαρµογής συστήµατος άρδευσης, µε 
επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων 

• Η λογιστική παρακολούθηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων (RICA). 

• Τη χορήγηση βεβαιώσεων, αδειών σχετικών µε το αντικείµενο του τµήµατος 

• Η εφαρµογή και η παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, 
Βιολογικά κ.λπ. (ΟΠΕΓΕΠ) 

• Την εφαρµογή όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους. 

• Η υποβολή προτάσεων και µελετών για την εφαρµογή προγραµµάτων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών (προγράµµατα 
στήριξης αµπέλου σύµφωνα µε την αµπελοοινική νοµοθεσία) και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους σε περιφερειακό 
επίπεδο. . 

• Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη µελέτη και την αξιοποίηση των στοιχείων της παραγωγικής 
διαδικασίας και για τη µέριµνα και την εφαρµογή των προγραµµάτων βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων φυτικής και 
ζωικής παραγωγής. 

• Η µελέτη, λήψη και εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων στην εφαρµογή των προγραµµάτων βελτίωσης της ποιότητας 
των παραγόµενων προϊόντων. 

• Η υποβοήθηση του αγροτικού δυναµικού για την παραγωγή ασφαλών, υγιεινών και ποιοτικά ανώτερα Προϊόντα 
ζωικής παραγωγής. 

• Τον έλεγχο στα αναγραφόµενα στοιχεία σχετικά µε την καταγωγή ? προέλευση του κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών 
µηχανών κατά την λιανική πώληση κρέατος και οι σχετικοί έλεγχοι των επιχειρήσεων πώλησης κρέατος.  

• Η σύσταση Α΄ βάθµιας & Β΄ βάθµιας επιτροπής εξέτασης παρατυπιών, παραβάσεων & επιβολής προστίµων σε 
σχέση µε την προέλευση-καταγωγή του κρέατος και τήρηση µηνιαίων ισοζυγίων αυτού . 

• Η διενέργεια ελέγχων παραλαβής φυτικών και ζωϊκών προϊόντων στο "Πρόγραµµα Επισιτιστικής και βασικής 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής Περιφερειακών 

Ενοτήτων 
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Κύρια καθήκοντα 

υλικής συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) ", 

• Η αξιολόγηση τεχνικοοικονοµικών µελετών, η παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των 
προγραµµάτων των προγραµµάτων δραστηριοτήτων των ΟΕΦ στους τοµείς του ελαιόλαδου και της Ελιάς 

• Η αξιολόγηση τεχνικοοικονοµικών µελετών και η χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων στα πλαίσια της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή 
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.166 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ………………   Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου   Γ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Ποιοτικού και 

Φυτουγειονομικού Ελέγχου 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχο εισαγόμενων - εξαγόμενων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 

• Η επισήμανση και παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και εφαρμογή 

μέτρων για την αντιμετώπισή τους. 

• Η  εφαρμογή  προγραμμάτων αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών  

• Η τήρηση σχετικών μητρώου και η διενέργεια επιτόπιων ποιοτικών ελέγχων σε σχετικά προϊόντα. 

• Η συγκρότηση- σύγκλιση επιτροπών διοικητικών κυρώσεων  

• Ο έλεγχος εφαρμογής της οινικής νομοθεσίας σε οινοβιομηχανίες ως προς την παραγωγή, διακίνηση 

και εμπορία οινικών προϊόντων. 

• Η χορήγηση Κωδικών για ΠΓΕ & Ταινιών για ΠΟΠ 

• Η αδειοδότηση οινολογικών εργαστηρίων (ανανεώσεις & νέες άδειες) 

• Η υποβολή προτάσεων, η εφαρμογή και η παρακολούθηση της εκτέλεσης σε περιφερειακό επίπεδο 

προγραμμάτων στήριξης οινικών προϊόντων, σύμφωνα με την αμπελοοινική νομοθεσία. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 

Περιφερειακών Ενοτήτων 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΤΕ κλάδου 
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συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     653 

 

1.1.167 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΥΓΕΊΑΣ ΖΏΩΝ (Τ.Υ.Ζ.) - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση   Δ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ (Τ.Υ.Ζ.) 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Υγείας Ζώων (Τ.Υ.Ζ.) 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Υγείας Ζώων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών 

Ενοτήτων και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Υγείας Ζώων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Η αυτεπάγγελτη επιθεώρηση της υγιεινής κατάστασης του ζωικού κεφαλαίου της Περιφερειακής 

ενότητας 

• Η επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων λόγω εμφανίσεως ενζωοτιών. 

• Η εφαρμογή των προγραμμάτων εχινοκοκκίασης, φυματίωσης, βρουκέλλωσης, ενζωοτικής λεύκωσης 

των βοοειδών και μελιταίου πυρετού των αιγοπροβάτων. 

• Η έκδοση αποφάσεων για τη σφαγή των προσβεβλημένων από φυματίωση, βρουκέλλωση και 

ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών. 

• Η λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, καταπολέμηση και 

καταστολή των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των ζώων. 

• Η πραγματοποίηση προγραμμάτων πρόληψης, ελέγχου και εκρίζωσης νοσημάτων παραγωγικών ζώων. 

• Η διενέργεια αναγκαστικών προληπτικών εμβολιασμών κατά λοιμωδών νοσημάτων διαφόρων ζώων. 

• Η τήρηση μητρώου ΟΣΔΕ αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων, καταγραφή εκμεταλλεύσεων σ' αυτό 

και έλεγχος εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος 

• Ο έλεγχος μονάδων εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων σύμφωνα με το Π.Δ. 216/2003 με Τη χορήγηση 

έγκρισης μονάδας εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων σύμφωνα με το Π.Δ. 216/αι κοινοποίηση διακριτικού 

αριθμού εκμετάλλευσης ωοπαραγωγών ορνίθων. 

• Ο έλεγχος εκμεταλλεύσεων ορνιθίων κρεατοπαραγωγής σύμφωνα με την υπ' αρ. 261069/23?03?2009 

απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ  

• Η χορήγηση κωδικού αριθμού εκμεταλλεύσεων ορνιθίων κρεατοπαραγωγής σύμφωνα με την υπ' 

αρ.261069/23?03?2009 απόφαση του ΥΠΑΑΤ  

• Η χορήγηση πιστοποιητικών για τη διακίνηση ζώντων ζώων από εκτροφές της Περιφερειακής ενότητας 

προς όλα τα μέρη της Ελλάδας και το εξωτερικό. 

• Η έγκριση εισαγωγής ζώντων ζώων από το εξωτερικό και η απαγόρευση εισαγωγής μικρών 

μηρυκαστικών χωρίς κτηνιατρικό πιστοποιητικό. 

• Η άδεια εισαγωγής από τρίτες χώρες ζώντων υδροβίων οργανισμών που προορίζονται για 

υδατοκαλλιέργειες, εμπλουτισμό υδάτων, ενυδρεία εκπαιδευτικού ή ψυχαγωγικού σκοπού κ.λπ., που 

βρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Περιφερειακής ενότητας. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 

Περιφερειακών Ενοτήτων 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η χορήγηση πιστοποιητικών για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, μη εμπορικού χαρακτήρα και 

πειραματόζωων 

• Η παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου των ζώων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

TRACES σε επίπεδο Περιφερειακής ενότητας. 

• Η καταχώρηση εμπόρων ζώντων ζώων σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.168 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉΣ ΑΝΤΊΛΗΨΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΎΠΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΩΝ -  ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ………………   Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου   Γ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, 

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Κτηνιατρικής Αντίληψης, 

Φαρμακοεπαγρύπνησης και Ελέγχων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμακοεπαγρύπνησης και Ελέγχων της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως 

αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμακοεπαγρύπνησης και Ελέγχων για την 

επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ιατρείων μικρών ζώων, καταστημάτων λιανικής 

πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων, των βιολογικών προϊόντων και προσθετικών φαρμακευτικών 

προμιγμάτων των ζωοτροφών, καταστημάτων πώλησης σκύλων και γατών, εντός περιοχής ευθύνης της 

Περιφερειακής ενότητας..  

• Ο έλεγχός τους και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων. 

• Η μέριμνα και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνητής γονιμοποίησης, η καταπολέμησή αιτιών 

αγονιμότητας καθώς και των κληρονομικών νοσημάτων των ζώων, εντός περιοχής ευθύνης της 

Περιφερειακής ενότητας. 

• Η μέριμνα, εφαρμογή και μελέτη των προβλημάτων και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης (σταυλισμού) 

και υγιεινής διατροφής των ζώων και εν γένει μεταχείρισή τους καθώς και η λήψη μέτρων αντιμετώπισής 

τους εντός περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής ενότητας. 

• Η τήρηση μητρώου και ο έλεγχος όλων των Φαρμακείων που λειτουργούν νομίμως και γνωστοποιούν 

στην Υπηρεσία μας τη χονδρική ή λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων.  

• Ο έλεγχος σε πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των αρχών προστασίας της ευζωίας των ζώων καθώς και η 

τήρηση των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής 

• Ο έλεγχος των συνεργείων περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κατά την εφαρμογή 

προγραμμάτων διαχείρισης τους και μόνο στις περιπτώσεις όπου στους αντίστοιχους Δήμους δεν υπάρχουν 

αρμόδιες υπηρεσίες στελεχωμένες με κτηνίατρο.  

• Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που για εμπορικούς 

σκοπούς εκτρέφουν, αναπαράγουν ή πωλούν ζώα συντροφιάς, καθώς και ο έλεγχος των αρχών προστασίας 

της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης και μεταχείρισης τους.  

• Η μέριμνα και εφαρμογή των αρχών προστασίας των ζώων από πλευράς μεταφοράς και η έκδοση 

αδειών μεταφορέων σπονδυλωτών ζώων. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 

Περιφερειακών Ενοτήτων 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η συμμετοχή και εφαρμογή προγραμμάτων αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκαλούν τα 

μεταβολικά, στερητικά, στρεσσικά νοσήματα και παθήσεις των παραγωγικών ζώων. 

• Η μέριμνα και εφαρμογή προγραμμάτων διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας των παθολογικών και μη 

καταστάσεων του μαστού των γαλακτοφόρων παραγωγικών ζώων, εντός περιοχής ευθύνης της 

Περιφερειακής Ενότητας. 

• Η μέριμνα και συμμετοχή σε προγράμματα λήψης μέτρων αξιοποίησης του γάλακτος που περιέχει 

επιτρεπτά αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά σε επίπεδα που το καθιστούν ακατάλληλο για ανθρώπινη 

κατανάλωση.  

• Η έκδοση αποφάσεων άδειας διοργάνωσης έκθεσης ζώων συντροφιάς  

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 
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• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.169 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉΣ ∆ΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση   Δ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας 

Υγείας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Περιφερειακών Ενοτήτων και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Ο έλεγχο για την εφαρμογή των κτηνιατρικών ? υγειονομικών διατάξεων που αφορούν στο 

ενδοκοινοτικό εμπόριο κρεάτων, προϊόντων κρέατος καθώς και τις εισαγωγές - εξαγωγές κρεάτων και 

προϊόντων κρέατος, από ή προς τρίτες χώρες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. 

• Η χορήγηση υγειονομικών κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τρόφιμα ζωικής προέλευσης και εξαγωγής 

ζωικών υποπροϊόντων΄ή παράγωγων προϊόντων 

• Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η καταχώρηση παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής 

πώλησης κρεάτων. 

• Ο έλεγχος των υγειονομικών προδιαγραφών των μέσων μεταφοράς νωπού και παστεριωμένου 

γάλακτος, νωπών κρεάτων και πουλερικών (υπό ψύξη ή κατάψυξη), νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων. 

Τη χορήγηση βεβαιώσεων ή/και αδειών καταλληλότητας στα εν λόγω μέσα μεταφοράς και η καταχώρησή 

τους σε μητρώο. 

• Ο έλεγχος για τη διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων, των μικροβιολογικών, ιστολογικών και 

βιοχημικών προδιαγραφών, των τοξικολογικών κριτηρίων, καθώς και των ανεκτών ορίων καταλοίπων, 

αντιβιοτικών, παρασιτοκτόνων, βαρέων μετάλλων, θυρεοστατικών, χρωστικών, συντηρητικών, ορμονών, 

αναβολικών, εξωγενούς νερού και λοιπών φυσικοχημικών προδιαγραφών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 

(εκτός ΕΠΕΚ) 

• Ο έλεγχος για την εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και των 

υγειονομικών κανόνων σε θέματα υποδομής, εξοπλισμού και λειτουργικών διαδικασιών στα στάδια 

παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συντήρηση, διακίνησης, διάθεσης, εισαγωγής, εξαγωγής και 

εμπορίας τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων - παραγώγων σε συνεργασία με αρμόδιες 

Υπηρεσίες, με σκοπό την προστασία του καταναλωτή. Τον έλεγχο οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω 

εγκαταστάσεων. 

• Ο έλεγχος εφαρμογής των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων εθνικών και κοινοτικών που αφορούν 

υγειονομικές προδιαγραφές των πρώτων υλών, των μεθόδων θερμικής και άλλης τεχνολογικής 

επεξεργασίας, μεταποίησης και παρασκευής προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες. 

• Ο έλεγχος των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν από υγειονομικής πλευράς τα μέσα 

συσκευασίας των τροφίμων ζωικής προέλευσης, καθώς και των μέσων και μεθόδων σφράγισης και 

επισήμανσης αυτών. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 

Περιφερειακών Ενοτήτων 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η εκτέλεση προγράμματος ελέγχων των σφαγίων ζώων και πτηνών για την βελτίωση της υγιεινής 

ποιότητας και τεχνολογίας του κρέατος και των προϊόντων κρέατος. 

• Η μέριμνα για την εκπαίδευση και τον έλεγχο της στους χώρους επεξεργασίας κρέατος και στα σφαγεία 

σε συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες, με τη Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής και τους αρμόδιους 

φορείς. 

• Ο υγειονομικός έλεγχος, η ταυτοποίηση των ειδών, σε όλα τα αλιεύματα, βατράχους, χελώνες, 

σαλιγκάρια, καθώς και στα προϊόντα, των παραπάνω ειδών, κατά την εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, 

διακίνηση, συντήρηση, επεξεργασία, διάθεση και κατανάλωσή τους. 

• Η εκτέλεση επίσημου κτηνιατρικού ελέγχου στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες και καταστήματα παρασκευής, 

επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διάθεσης και κατανάλωσης των ζωικών τροφίμων και των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, με 

ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής. 

• Η άσκηση κτηνιατρικού ελέγχου και επιθεωρήσεως για την υγιεινή κατάσταση, την ποιότητα, την 

τεχνολογία και την καταλληλότητα των ζωικών τροφίμων που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, 

σε όλα τα στάδια και σε όλες τις εγκαταστάσεις τροφίμων και σε κοινωφελή ιδρύματα ,με ταυτόχρονη 

κοινοποίηση στη Δ/νση. Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής 

• Η λήψη σχετικών μέτρων για τα μη ασφαλή και τα μη κανονικά τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 

συγκρότηση τριμελούς ή πενταμελούς επιτροπής επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων, εποπτεία των 

διαδικασιών ανάκλησης/απόσυρσης μη ασφαλών τροφίμων και χορήγηση πιστοποιητικών 

ακαταλληλότητας για τη διακίνησή τους. 

• Η εφαρμογή προγραμμάτων ιχνηλασιμότητας, τροφίμων ζωικής προέλευσης (σύστημα TRACES) που 

αφορούν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και το εμπόριο με τρίτες χώρες. 

• Η επιμέλεια της διαδικασίας διενέργειας δειγματοληψιών στα πλαίσια της παρακολούθησης ζωνών 

παραγωγής ΖΔΜ 

• Η συνεργασία με τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα κτηνιάτρους, τις Υγειονομικές Αρχές και τους 

λοιπούς αρμόδιους για θέματα ζωοανθρωπονόσων, τοξικολοιμώξεων κ.λπ. και η ενημέρωση του κοινού επί 

αυτών των θεμάτων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας 

Αττικής. 

• Η μέριμνα για την ενημέρωση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εγκαταστάσεων σε θέματα που 

σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής 

Πολιτικής. 

• Η συμβολή στη Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής για την κατάρτιση 

και συνεχή ενημέρωση του Μητρώου Εμπόρων. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  
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 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.170 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση   Δ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Αγροτικής Οικονομίας, 

Κτηνιατρικής Και Αλιείας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματειακής 

Υποστήριξης 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Περιφερειακών Ενοτήτων και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• H διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας, 

• H αρχειοθέτηση. 

• H έκδοση αποφάσεων  αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων της Δ/νσης 

• H υπογραφή ακριβών αντιγράφων και βεβαίωση του γνησίου υπογραφής 

• H μέριμνα για την επίδοση των προστίμων και την παρακολούθηση της είσπραξη τους 

• H είσπραξη τελών και δέσμευσης παραβόλων (e-παράβολο)  

• H μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  

• H ανάρτηση  αποφάσεων - εγγράφων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

• H μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. 

• H μέριμνα για την καθαριότητα των γραφείων της Υπηρεσίας. 

• H παροχή πληροφοριών προς τους επικοινωνούντες με την Υπηρεσία πολίτες. 

• Η επιμέλεια ζητημάτων διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 

Περιφερειακών Ενοτήτων 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  
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• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Γενικός ∆ιευθυντής Βιώσιµης Ανάπτυξης και Κλιµατικής Αλλαγής 

 

1.1.171 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ –  Βιώσιµης Ανάπτυξης και 

Κλιµατικής Αλλαγής  

Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Ανάπτυξης 

και Κλιµατικής Αλλαγής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός και η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης  Βιώσιµης Ανάπτυξης και Κλιµατικής Αλλαγής 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός και η παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών 
µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης  

• Η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης και η αντιµετώπιση 
των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους 

• Η συνεχής συνεργασία µε το καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και 
υποθέσεων αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε ∆ιεύθυνσης 

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε ∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η εκπροσώπηση της Γεν. ∆ιεύθυνσης σε συναντήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Κλιµατικής Αλλαγής 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Λαϊκών Αγορών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τουρισµού 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και 
Πολιτισµού 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα 
Αθηνών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

• Προϊστάµενος Γραφείου Υποστήριξης Γενικής 
∆ιεύθυνσης 

Περιφερειάρχη 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
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• Εκπροσωπεί τη Γενική ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε τον Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους Γενικούς ∆ιευθυντές της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

 

• Στη Γενική ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής προϊσταµένων.  

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης ανθρώπινου 
δυναµικού, ανταγωνισµού, οικονοµικής ανάπτυξης, βιοµηχανικής πολιτικής, 
λειτουργίας ενιαίας αγοράς της Ε.Ε., ενέργειας, φυσικών πόρων ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

• Συχνές µετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας και συναντήσεις µε εκπροσώπους 
άλλων χωρών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών/διεθνών οµάδων εργασίας. 

 

Εµπειρία 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

Ως προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή TE, 
εφόσον: α) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης για ένα (1) έτος 
τουλάχιστον ή β) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη ή γ) είναι κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού 
διπλώµατος ή απόφοιτος της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.∆.∆.Α.) ή κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
κατέχει βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθµό αυτόν ή δ) 
κατέχει το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτόν. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     672 

 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής 

 

1.1.172 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής 

Αλλαγής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για τη διαχείριση θεµάτων εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας (έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, άδειες για τη διάθεση λυµάτων κλπ) 

• Ο σχεδιασµός και η παρακολούθηση υλοποίησης σχεδίων, προγραµµάτων και µελετών αναφορικά µε την 
προστασία του περιβάλλοντος, την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου και της κλιµατικής 
αλλαγής.  

• Η επίβλεψη του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον. 

• Η ανάληψη δράσεων για την εξασφάλιση χρηµατοδοτικών πηγών για την υλοποίηση µέτρων προστασίας του 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Κλιµατικής Αλλαγής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ελέγχου, 
Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας 
Περιβάλλοντος των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και 
∆υτικού Τοµέα Αθηνών  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ελέγχου, 
Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας 
Περιβάλλοντος των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ελέγχου, 
Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας 
Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας 
∆υτικής Αττικής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ελέγχου, 
Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας 
Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

• Προϊστάµενος Γραφείου Γραµµατειακής 
Υποστήριξης Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, 
Βόρειου, και ∆υτικού Τοµέων Αθηνών 

• Προϊστάµενος Γραφείου Γραµµατειακής 
Υποστήριξης Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων 

• Προϊστάµενος Γραφείου Γραµµατειακής 
Υποστήριξης Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 

• Προϊστάµενος Γραφείου Γραµµατειακής 
Υποστήριξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Βιώσιµης 

Ανάπτυξης και Κλιµατικής 

Αλλαγής  
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Κύρια καθήκοντα 

περιβάλλοντος. 

• Ο έλεγχος των κυρώσεων που επιβάλλονται για παράβαση περιβαλλοντικών όρων ή άλλη υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος. 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της. 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, 
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, περιβάλλοντος, ενέργειας, φυσικών πόρων ή 
συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 
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• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.173 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Κλιµατικής 

Αλλαγής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος  και Κλιµατικής Αλλαγής  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και 

η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων µητροπολιτικού χαρακτήρα 

• Η µέριµνα για την έκδοση αδειών διάθεσης βιοµηχανικών λυµάτων και αστικών λυµάτων από σταθµούς 
επεξεργασίας 

• Η διαχείριση θεµάτων εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας (έγκριση περιβαλλοντικών όρων, Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, άδειες για τη διάθεση λυµάτων κλπ) 

• Ο σχεδιασµός και η παρακολούθηση υλοποίησης σχεδίων, προγραµµάτων και µελετών αναφορικά µε την 
προστασία του περιβάλλοντος, την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.  

• Η επίβλεψη του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον 

• Η ανάληψη δράσεων για την εξασφάλιση χρηµατοδοτικών πηγών για την υλοποίηση µέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Περιβάλλοντος και 

Κλιµατικής Αλλαγής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος  κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας,  ή ∆Ε. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης,  
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διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, περιβάλλοντος, ενέργειας, φυσικών πόρων ή 
συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.174 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ 

- ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Ελέγχου, Μετρήσεων και 

Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής 
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  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας της 
∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η υποβολή προστίµων και ο έλεγχος των κυρώσεων που επιβάλλονται για παράβαση περιβαλλοντικών όρων ή 
άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος  

• Η µέριµνα για τη διαχείριση των αποβλήτων από λιµενικές εγκαταστάσεις  

• H εισήγηση επιβολής κυρώσεων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαήποτε ρύπανση ή άλλη 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις ισχύουσες διατάξεις.  

• Η µέριµνα για την διεξαγωγή µετρήσεων καυσαερίων σε σταθερές εστίες καύσης.  

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Περιβάλλοντος και 

Κλιµατικής Αλλαγής 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος  κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε  κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
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1.1.175 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, 
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, περιβάλλοντος, ενέργειας, φυσικών πόρων ή 
συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Περιβάλλοντος και 

Κλιµατικής Αλλαγής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαβίβαση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, 
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 
Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 
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• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  

 

1.1.176 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΌΡΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµης Ανάπτυξης και 

Κλιµατικής Αλλαγής  

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και 

Φυσικών Πόρων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού της ∆ιεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για την ορθή διαχείριση θεµάτων βιοµηχανίας, ενέργειας και Φυσικών Πόρων  

• Η λήψη µέτρων για την έγκαιρη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία  

• Ο συντονισµός των διενεργούµενων ελέγχων στον τοµέα της διαχείρισης υδατικών πόρων, της ενέργειας και των 
Ορυκτών Πόρων και η επιβολή κυρώσεων  

• Ο συντονισµός των υπηρεσιών της Περιφέρειας µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Κεντρικής ∆ιοίκησης, µε τα 
Επιµελητήρια και τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις στους τοµείς της βιοµηχανίας, της ενέργειας και των ορυκτών πόρων, 
που εδρεύουν στην Περιφέρεια για την ερµηνεία της κείµενης νοµοθεσίας, την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την 
αναγνώριση "περιοχών" βελτίωσης των υπό παρακολούθηση τοµέων βιοµηχανίας, ενέργειας και φυσικών πόρων 

• Η µέριµνα για την ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την ορθή αντιµετώπιση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών 
Πόρων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ενέργειας και Ορυκτών 
πόρων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Βιώσιµης 

Ανάπτυξης και Κλιµατικής 

Αλλαγής  

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα • Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ  
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ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης,  
διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ανταγωνισµού, επιχειρηµατικότητας, 
περιβάλλοντος, οικονοµικής ανάπτυξης, βιοµηχανικής πολιτικής, λειτουργίας ενιαίας 
αγοράς της Ε.Ε., ενέργειας, φυσικών πόρων ή συναφή µε το αντικείµενο της 
Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.177 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΏΝ ΠΌΡΩΝ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµης Ανάπτυξης και 

Κλιµατικής Αλλαγής  

Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Ο συντονισµός των διενεργούµενων ελέγχων στον τοµέα της διαχείρισης υδατικών πόρων, της ενέργειας και των 
Ορυκτών Πόρων και η επιβολή κυρώσεων  

• Ο συντονισµός των υπηρεσιών της Περιφέρειας µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Κεντρικής ∆ιοίκησης, µε τα 
Επιµελητήρια και τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις για την αναγνώριση "περιοχών" βελτίωσης των υπό παρακολούθηση 
τοµέων ενέργειας και φυσικών πόρων 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Βιοµηχανίας Ενέργειας και 

Φυσικών Πόρων 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας.. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή 
απόφοιτος λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, 
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, περιβάλλοντος, ενέργειας ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 
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• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, 
των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.178 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΏΝ ΠΌΡΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµης Ανάπτυξης και 

Κλιµατικής Αλλαγής  

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Ενέργειας και Ορυκτών πόρων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Ενέργειας και Ορυκτών πόρων της ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Ενέργειας και Ορυκτών πόρων της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η λήψη µέτρων για την έγκαιρη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία  

• Η µέριµνα για το σχεδιασµό και υλοποίηση προγραµµάτων υποστήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
αξιοποίησης των ήπιων µορφών ενέργειας  

• Η παρακολούθηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων και σχεδίων του αρµόδιου Υπουργείου 

• Η διαχείριση θεµάτων λατοµικών περιοχών 

• Ο συντονισµός των υπηρεσιών της Περιφέρειας µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Κεντρικής ∆ιοίκησης, µε τα 
Επιµελητήρια και τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις στους τοµείς της βιοµηχανίας, της ενέργειας και των ορυκτών πόρων, 
που εδρεύουν στην Περιφέρεια για την ερµηνεία της κείµενης νοµοθεσίας, την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την 
αναγνώριση "περιοχών" βελτίωσης των υπό παρακολούθηση τοµέων βιοµηχανίας, ενέργειας και ορυκτών πόρων 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Βιοµηχανίας Ενέργειας και 

Φυσικών Πόρων 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας, ή ∆Ε.. 

• . 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  δηµόσιας διοίκησης, 
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, περιβάλλοντος, ενέργειας ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  
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• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.179 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Ανάπτυξης Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαβίβαση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 

Βιοµηχανίας Ενέργειας και 

Φυσικών Πόρων 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, 
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 
Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 
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• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Λαϊκών Αγορών 

1.1.180 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΛΑΪΚΏΝ ΑΓΟΡΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Λαϊκών Αγορών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Λαϊκών Αγορών  
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού της ∆ιεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για τη διαχείριση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών  

• Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου των λαϊκών αγορών και των παραγωγών βιολογικής γεωργίας 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες του Τµήµατος 

• Η µέριµνα για την καθαριότητα του κτιρίου 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαχείριση των καταγγελιών και των αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εποπτείας Λαϊκών 
Αγορών  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Ανάπτυξης 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 
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• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης και 
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, δηµόσιας διοίκησης, ανταγωνισµού, 
επιχειρηµατικότητας, περιβάλλοντος, οικονοµικής ανάπτυξης ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     700 

 

1.1.181 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΛΑΪΚΏΝ ΑΓΟΡΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση   ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ 

ΑΓΟΡΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Οργάνωσης και Λειτουργίας 

Λαϊκών Αγορών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της ∆ιεύθυνσης Λαϊκών Αγορών και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων 
του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για τη διαχείριση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας  

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Λαϊκών Αγορών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων, δηµόσιας διοίκησης, ανταγωνισµού, επιχειρηµατικότητας, 
οικονοµικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 
από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.182 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΊΑΣ ΛΑΪΚΏΝ ΑΓΟΡΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Εποπτείας Λαϊκών Αγορών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Εποπτείας Λαϊκών Αγορών της ∆ιεύθυνσης Λαϊκών Αγορών και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, 

όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Εποπτείας Λαϊκών Αγορών της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου των λαϊκών αγορών και των παραγωγών βιολογικής γεωργίας 

• Η συνεργασία µε παραγωγούς και επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών για θέµατα εφαρµογής της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, προστασίας αγροτικών προϊόντων και εξυπηρέτησης αναγκών της κατανάλωσης  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Λαϊκών Αγορών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή 
ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε  συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή 
απόφοιτος λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης και 
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, δηµόσιας διοίκησης, ανταγωνισµού, 
επιχειρηµατικότητας, οικονοµικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, 
των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.183 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Λαϊκών Αγορών και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, 

όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαβίβαση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Λαϊκών Αγορών 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων, δηµόσιας διοίκησης ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 
από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     708 

 

 

 

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Τουρισµού 

1.1.184 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 
  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού  
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού της ∆ιεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για το σχεδιασµό και υλοποίηση παρεµβάσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 

• Ο συντονισµός των υπηρεσιών της Περιφέρειας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής ∆ιοίκησης (αρµόδιο 
Υπουργείο, ΕΟΤ) για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε ειδικές µορφές τουρισµού  

• Η µέριµνα για την ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την τουριστική προβολή της 
Περιφέρειας και των προϊόντων της 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Τουριστικής Προβολής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού και 
Ανάπτυξης 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Βιώσιµης 

Ανάπτυξης και Κλιµατικής 

Αλλαγής  

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ‘ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ή ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής 
µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  
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 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης,  
διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ανταγωνισµού, επιχειρηµατικότητας, 
περιβάλλοντος, οικονοµικής ανάπτυξης, βιοµηχανικής πολιτικής, λειτουργίας ενιαίας 
αγοράς της Ε.Ε., ενέργειας, φυσικών πόρων ή συναφή µε το αντικείµενο της 
Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.185 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΠΡΟΒΟΛΉΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – Ανάπτυξης Προϊστάµενος του Τµήµατος Τουριστικής Προβολής 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Τουριστικής Προβολής της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές 

καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής  
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Τουριστικής Προβολής της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για το σχεδιασµό και υλοποίηση παρεµβάσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας  

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο  ∆ιεύθυνσης 

Τουρισµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ‘ή 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ή ΠΕ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης,  
διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ανταγωνισµού, επιχειρηµατικότητας, 
περιβάλλοντος, οικονοµικής ανάπτυξης, βιοµηχανικής πολιτικής, λειτουργίας ενιαίας 
αγοράς της Ε.Ε., ενέργειας, φυσικών πόρων ή συναφή µε το αντικείµενο της 
Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 
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• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.186 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – Ανάπτυξης Προϊστάµενος του Τµήµατος  Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως 

αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων για την τουριστική ανάπτυξη της Αττικής σε συνεργασία µε τον Ε.Ο.Τ. 
και ∆ήµους της Περιφέρειας 

• Ο συντονισµός των υπηρεσιών της Περιφέρειας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής ∆ιοίκησης (αρµόδιο 
Υπουργείο, ΕΟΤ) για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε ειδικές µορφές τουρισµού  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας  

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τουρισµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ‘ή 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ή ΠΕ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης,  
διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ανταγωνισµού, επιχειρηµατικότητας, 
περιβάλλοντος, οικονοµικής ανάπτυξης, βιοµηχανικής πολιτικής, λειτουργίας ενιαίας 
αγοράς της Ε.Ε., ενέργειας, φυσικών πόρων ή συναφή µε το αντικείµενο της 
Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  
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• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.187 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση   ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως 

αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής  
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαβίβαση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Τουρισµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, 
διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων ή συναφή µε το αντικείµενο της 
Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 
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• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Αθλητισµού και Πολιτισµού 

 

1.1.188 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και Πολιτισµού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και Πολιτισµού  
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού της ∆ιεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου της αδειοδότησης ιδιωτικών εγκαταστάσεων εκγύµνασης και άθλησης, της 
λειτουργίας των αθλητικών σωµατείων, της λειτουργίας των Εθνικών αθλητικών κέντρων 

• Ο σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων άθλησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού) 

• Ο σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων προβολής πολιτισµού σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Κεντρικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Υπουργείο Πολιτισµού) 

• Η µέριµνα για την έγκαιρη αδειοδότηση και εν συνεχεία, άσκηση εποπτείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων του τοµέα 
πολιτισµού (σχολές χορού, δραµατικής τέχνης, κινηµατογράφου, κ.λπ.) 

• Η αποτελεσµατική εποπτεία των µη κερδοσκοπικών πολιτιστικών σωµατείων  

• Η συνεργασία µε τις οργανώσεις του απόδηµου ελληνισµού 

• Η µέριµνα για την ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Αθλητισµού 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, 
Βόρειου και ∆υτικού τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Πολιτισµού 
Περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, 
Βόρειου και ∆υτικού τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Αθλητισµού και 
Πολιτισµού Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς και Νήσων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Αθλητισµού και 
Πολιτισµού Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής 
Αττικής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Αθλητισµού και 
Πολιτισµού Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Βιώσιµης 

Ανάπτυξης και Κλιµατικής 

Αλλαγής  

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
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• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή 
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού, αθλητισµού, επικοινωνίας ή 
συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.189 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΕΝΟΤΉΤΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ………………   Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου   Γ 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  Προϊστάµενος του Τµήµατος Αθλητισµού Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Αθλητισµού Περιφερειακών Ενοτήτων της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και Πολιτισµού και η υλοποίηση 

των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Αθλητισµού Περιφερειακών Ενοτήτων της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και Πολιτισµού για την 
επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου της αδειοδότησης ιδιωτικών εγκαταστάσεων εκγύµνασης και άθλησης, της 
λειτουργίας των αθλητικών σωµατείων, της λειτουργίας των Εθνικών αθλητικών κέντρων 

• Ο σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων άθλησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού) 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Αθλητισµού και Πολιτισµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ή ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή . ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή 
ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας.. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  
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1.1.190 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΕΝΟΤΉΤΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων, δηµόσιας διοίκησης, αθλητισµού, επικοινωνίας  ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προϊστάµενος του Τµήµατος Πολιτισµού Περιφερειακών 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Πολιτισµού Περιφερειακών Ενοτήτων της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και Πολιτισµού για την 

Ενοτήτων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Πολιτισµού Περιφερειακών Ενοτήτων της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και Πολιτισµού και η υλοποίηση 

των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Αθλητισµού και Πολιτισµού 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     728 

Κύρια καθήκοντα 

επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Ο σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων προβολής πολιτισµού σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Κεντρικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Υπουργείο Πολιτισµού) 

• Η µέριµνα για την έγκαιρη αδειοδότηση και εν συνεχεία, άσκηση εποπτείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων του τοµέα 
πολιτισµού (σχολές χορού, δραµατικής τέχνης, κινηµατογράφου, κ.λπ.) 

• Η αποτελεσµατική εποπτεία των µη κερδοσκοπικών πολιτιστικών σωµατείων  

• Η συνεργασία µε τις οργανώσεις του απόδηµου ελληνισµού 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας  

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ή ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ή . ή 
ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας.. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού, επικοινωνίας  ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 
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∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.191 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΕΝΟΤΉΤΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος  Αθλητισµού και Πολιτισµού 

Περιφερειακών Ενοτήτων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Αθλητισµού και Πολιτισµού Περιφερειακών Ενοτήτων της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και Πολιτισµού 

και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 

Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Αθλητισµού και Πολιτισµού Περιφερειακών Ενοτήτων της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και 
Πολιτισµού για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου της αδειοδότησης ιδιωτικών εγκαταστάσεων εκγύµνασης και άθλησης, της 
λειτουργίας των αθλητικών σωµατείων, της λειτουργίας των Εθνικών αθλητικών κέντρων 

• Ο σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων άθλησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού) 

• Ο σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων προβολής πολιτισµού σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Κεντρικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Υπουργείο Πολιτισµού) 

• Η µέριµνα για την έγκαιρη αδειοδότηση και εν συνεχεία, άσκηση εποπτείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων του τοµέα 
πολιτισµού (σχολές χορού, δραµατικής τέχνης, κινηµατογράφου, κ.λπ.) 

• Η αποτελεσµατική εποπτεία των µη κερδοσκοπικών πολιτιστικών σωµατείων  

• Η συνεργασία µε τις οργανώσεις του απόδηµου ελληνισµού 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας  

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Αθλητισµού και Πολιτισµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ή ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ή . ή 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ΤΕ ∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας.. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   
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1.1.192 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού, αθλητισµού, επικοινωνίας ή 
συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ:  Κωδικός  
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: θέσης: 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και Πολιτισµού και η υλοποίηση των 

αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαβίβαση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Αθλητισµού και Πολιτισµού 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων, δηµόσιας διοίκησης ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 
από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 
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Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση 
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & 

Νήσων - ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής - ∆ιεύθυνση 
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

 

1.1.193 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Ενότητας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας  
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  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού της ∆ιεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για την ορθή διαχείριση θεµάτων βιοµηχανίας, ενέργειας και Φυσικών Πόρων  

• Η λήψη µέτρων για την έγκαιρη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία  

• Ο συντονισµός των αδειοδοτήσεων βιοτεχνικών µηχανολογικών εγκαταστάσεων εργαστηρίων κλπ, αποθηκών κατά 
τις διατάξεις του Π.∆. 78/2006 

• Η µέριµνα για την αδειοδότηση και επιβολή κυρώσεων στον τοµέα της ανάπτυξης, της ενέργειας, φυσικών πόρων, 
επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος. 

• Η λήψη µέτρων και συντονισµό ελέγχων για τη διασφάλιση της εφαρµογής κανονιστικών διατάξεων της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας  

• Η µέριµνα και εποπτεία της έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλµατος µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 
ειδικοτήτων  

• Η παρακολούθηση και έλεγχος του τοµέα εµπορίου  

• Η παρακολούθηση του πλαισίου λειτουργίας των Ανωνύµων Εταιρειών και η ανάληψη ενεργειών σύστασης, 
εγκατάστασης και λειτουργίας εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας 

• Η διαχείριση θεµάτων εργασίας αναφορικά µε τους εργαζόµενους, τα ωράρια λειτουργίας των επιχειρήσεων, τις 
οµαδικές απολύσεις, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα παραµονής 
προσφύγων, οµογενών 

• Η µέριµνα για την ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Χορήγησης Αδειών 
Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Επαγγέλµατος και 
Εργασίας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Εµπορίου 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ανωνύµων Εταιρειών 
Περιφερειακής Ενότητας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης Βιώσιµης 

Ανάπτυξης και Κλιµατικής 

Αλλαγής  
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης,  
διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ανταγωνισµού, επιχειρηµατικότητας, 
περιβάλλοντος, οικονοµικής ανάπτυξης, βιοµηχανικής πολιτικής, λειτουργίας ενιαίας 
αγοράς της Ε.Ε., ενέργειας, φυσικών πόρων ή συναφή µε το αντικείµενο της 
Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 
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∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.194 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΏΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΌΡΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, 

Ενέργειας, Φυσικών Πόρων 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     741 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την ορθή διαχείριση θεµάτων βιοµηχανίας, ενέργειας και Φυσικών Πόρων  

• Η λήψη µέτρων για την έγκαιρη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία  

• Ο συντονισµός των αδειοδοτήσεων βιοτεχνικών µηχανολογικών εγκαταστάσεων εργαστηρίων κλπ, αποθηκών κατά 
τις διατάξεις του Π.∆. 78/2006 

• Η µέριµνα για την αδειοδότηση και επιβολή κυρώσεων στον τοµέα της ανάπτυξης, της ενέργειας, φυσικών πόρων, 
επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος. 

• Η λήψη µέτρων και συντονισµό ελέγχων για τη διασφάλιση της εφαρµογής κανονιστικών διατάξεων της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας  

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  
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• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης,  
διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ανταγωνισµού, επιχειρηµατικότητας, 
περιβάλλοντος, οικονοµικής ανάπτυξης, βιοµηχανικής πολιτικής, λειτουργίας ενιαίας 
αγοράς της Ε.Ε., ενέργειας, φυσικών πόρων ή συναφή µε το αντικείµενο της 
Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.195 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – Ανάπτυξης Προϊστάµενος του Τµήµατος Επαγγέλµατος και Εργασίας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Επαγγέλµατος και Εργασίας της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση 

των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Επαγγέλµατος και Εργασίας της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας για την 
επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα και εποπτεία της έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλµατος µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 
ειδικοτήτων  

• Η µέριµνα τήρησης µητρώου αλληλοβοηθητικών συνδικαλιστικών Σωµατείων. 

• Η εποπτεία παρακολούθησης αρχείου διαβατηρίων. 

• Η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 12311/08 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων, δηµόσιας διοίκησης, απασχόλησης, εργασίας, οικονοµικής 
ανάπτυξης ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή 
ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 
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• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.196 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΊΟΥ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Εµπορίου 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, 

όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας για την επίτευξη των 
στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η παρακολούθηση και έλεγχος του τοµέα εµπορίου  

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας  

 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναµικού, δηµόσιας διοίκησης, εµπορίου, επιχειρηµατικότητας, ενιαίας 
αγοράς, επίσηµου ελέγχου τροφίµων, ασφάλειας καταναλωτικών προϊόντων, ελέγχου 
καυσίµων, ελέγχου µέτρων και σταθµών ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 
από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.197 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΎΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ………………   Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου   Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη 

και Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Ανωνύµων Εταιρειών 

Περιφερειακής Ενότητας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Ανωνύµων Εταιρειών Περιφερειακής Ενότητας της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Ανωνύµων Εταιρειών Περιφερειακής Ενότητας της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 

Περιφερειακής Ενότητας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα 

περιγράµµατα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της 

απόδοσης 

• Η παρακολούθηση του πλαισίου λειτουργίας των Ανωνύµων Εταιρειών και η ανάληψη ενεργειών 

σύστασης, εγκατάστασης και λειτουργίας εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας  

 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  
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 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  διοίκησης και διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων, δηµόσιας διοίκησης, οικονοµικής ανάπτυξης ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.198 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Βιώσιµη Ανάπτυξη και 

Κλιµατική Αλλαγή 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση 

των αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η µέριµνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η µέριµνα για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η µέριµνα για ζητήµατα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαβίβαση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας τµήµατος 

• Η συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆/νσης για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης  

Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων, και 
κατηγοριών. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων, δηµόσιας διοίκησης ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 
από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 
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• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Γενικός ∆ιευθυντής Μεταφορών και Επικοινωνιών  

 

1.1.199 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ –  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών 

Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός και η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός και η παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης  

• Η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης και η αντιµετώπιση των 

προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας 

Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας 

Νοτίου Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας 

Βορείου Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας 

∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας 

Πειραιώς και Νήσων 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας 

∆υτικής Αττικής 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ΚΤΕΟ 

• Προϊστάµενος Γραφείου Υποστήριξης 
Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Περιφερειάρχη 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η συνεχής συνεργασία µε το καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και 

υποθέσεων αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε ∆ιεύθυνσης 

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε ∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 

επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η εκπροσώπηση της Γεν. ∆ιεύθυνσης σε συναντήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη Γενική ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε τον Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους Γενικούς ∆ιευθυντές της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

 

• Στη Γενική ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής προϊσταµένων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης , ανθρώπινου 
δυναµικού, µεταφορών, επικοινωνιών ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας 
από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

• Συχνές µετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας και συναντήσεις µε εκπροσώπους 
άλλων χωρών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών/διεθνών οµάδων εργασίας. 

 

Εµπειρία 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

Ως προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή TE, 
εφόσον: α) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης για ένα (1) έτος 
τουλάχιστον ή β) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη ή γ) είναι κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού 
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διπλώµατος ή απόφοιτος της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.∆.∆.Α.) ή κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
κατέχει βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθµό αυτόν ή δ) 
κατέχει το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτόν. 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών - 
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών -

∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών -
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών -

∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων -
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής - ∆ιεύθυνση 

Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

 

1.1.200 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ –  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας  
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  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 
συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού της ∆ιεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η µέριµνα για την ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για την αποτελεσµατική εποπτεία και διαχείριση των θεµάτων χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και 
αδειών οδήγησης 

• Η µέριµνα για τη ρύθµιση των συγκοινωνιών 

• Η εποπτεία και έλεγχος των επιχειρήσεων του τοµέα µεταφορών και συγκοινωνιών 

• Η µέριµνα για τον έγκαιρο προγραµµατισµό και διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών  

• Η παρακολούθηση των τεχνικών θεµάτων σχετικών µε τους σταθµούς εξυπηρέτησης οχηµάτων, τεχνικών στοιχείων 
αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέµατα επικοινωνιών, καθώς και γενικότερων 
τεχνικών θεµάτων αρµοδιότητας των υπηρεσιών της Κεντρικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον τοµέα Μεταφορών και 
Επικοινωνιών 

• Η µέριµνα για την ορθή αντιµετώπιση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για την εποπτεία και έλεγχο του 
µεταφορικού και συγκοινωνιακού έργου στο Ν. Αττικής  

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της   

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Αδειών 

Κυκλοφορίας 

• Προϊστάµενος Τεχνικού Τµήµατος  

• Προϊστάµενος Τµήµατος Χορήγησης Αδειών 

Οδήγησης 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 
Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών 
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα  συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     762 

 

1.1.201 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ Α∆ΕΙΏΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο   Μόνιµο Προσωπικό   Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο   Προσωπικό Αορίστου Χρόνου  Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση   ∆ 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α∆ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Μεταφορών και Επικοινωνιών   Προϊστάµενος του Τµήµατος Αδειών Κυκλοφορίας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Αδειών Κυκλοφορίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής και 

τις κείµενες διατάξεις. 
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Αδειών Κυκλοφορίας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα περιγράµµατα 
θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης 

• Η µέριµνα για την αποτελεσµατική εποπτεία και διαχείριση των θεµάτων χορήγησης αδειών κυκλοφορίας  

• Η µέριµνα για τη ρύθµιση των συγκοινωνιών 

• Η εποπτεία και έλεγχος των επιχειρήσεων του τοµέα µεταφορών και συγκοινωνιών 

• Η µέριµνα για τον έγκαιρο προγραµµατισµό και διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών  

• Η µέριµνα για την ορθή αντιµετώπιση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 

Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακής 

Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα  υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή 
ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, 
µεταφορών / συγκοινωνιακών δικτύων, επικοινωνιών, πληροφορικής, χειρισµού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 
Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  
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1.1.202 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών   

Προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνικού 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τµήµατος Τεχνικού της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας και η 

υλοποίηση των αρµοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής και τις κείµενες διατάξεις. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τµήµατος  Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 

Μεταφορών και 

Επικοινωνιών 

Περιφερειακής Ενότητας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τµήµατος Αδειών Κυκλοφορίας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος και ο επιµερισµός εργασιών σύµφωνα µε τα 

περιγράµµατα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τµήµατος και η επικαιροποίηση των δεικτών µέτρησης της 

απόδοσης 

• Η µέριµνα για την αποτελεσµατική εποπτεία και διαχείριση των θεµάτων χορήγησης αδειών 

κυκλοφορίας  

• Η µέριµνα για τη ρύθµιση των συγκοινωνιών 

• Η εποπτεία και έλεγχος των επιχειρήσεων του τοµέα µεταφορών και συγκοινωνιών 

• Η µέριµνα για τον έγκαιρο προγραµµατισµό και διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση αδειών και 

πιστοποιητικών  

• Η µέριµνα για την ορθή αντιµετώπιση καταγγελιών και αιτηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα  υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή 
ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, 
µεταφορών / συγκοινωνιακών δικτύων, επικοινωνιών, πληροφορικής, χειρισµού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 
Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 
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Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.203 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΏΝ Ο∆ΉΓΗΣΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών   

Προϊστάμενος του Τμήματος  Χορήγησης Αδειών 

Οδήγησης 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Τεχνικού της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας και η 

υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής και τις κείμενες διατάξεις. 
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   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Τεχνικού της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής 

Ενότητας για την ,επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η παρακολούθηση των τεχνικών θεμάτων σχετικών με τους σταθμούς εξυπηρέτησης οχημάτων, 

τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέματα 

επικοινωνιών, καθώς και γενικότερων τεχνικών θεμάτων αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Κεντρικής 

Δημόσιας Διοίκησης για τον τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών 

• Η μέριμνα για την ορθή αντιμετώπιση καταγγελιών και αιτημάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης για θέματα εύρυθμης λειτουργίας 

 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Μεταφορών και 

Επικοινωνιών 

Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα  υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή 
ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
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1.1.204 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, 
µεταφορών / συγκοινωνιακών δικτύων, επικοινωνιών, πληροφορικής, χειρισµού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 
Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών  

Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματειακής 

Υποστήριξης 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής και τις κείμενες διατάξεις. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Περιφερειακής Ενότητας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η επικοινωνία, η ενημέρωση, η παραλαβή, ο έλεγχος, η διαβίβαση, η πληροφόρηση και η 

διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης. 

• Η επιμέλεια ζητημάτων διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

• Η τήρηση του γενικού Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

• Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες τις Διεύθυνσης. 

• Η μέριμνα για την καθαριότητα και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρμοδιότητας του τμήματος. 

• Ο έλεγχος τήρησης της νομοθεσίας και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, όπου αυτή η αρμοδιότητα δεν ασκείται από άλλο τμήμα της Δ/νσης. 

• Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης για θέματα εύρυθμης λειτουργίας 

 

 

 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο  Διεύθυνσης 

Μεταφορών και 

Επικοινωνιών 

Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων . . 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, 
µεταφορών / συγκοινωνιακών δικτύων, επικοινωνιών, πληροφορικής, χειρισµού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 
Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 
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∆ιεύθυνση ΚΤΕΟ 

1.1.205 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΚΈΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ ΟΧΗΜΆΤΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Μεταφορών και 

Επικοινωνιών 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διοίκηση της Διεύθυνσης Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

• Προϊστάμενος Τμήματος ΚΤΕΟ 

Χολαργού 

• Προϊστάμενος Τμήματος ΚΤΕΟ 

Ελληνικού 

• Προϊστάμενος Τμήματος ΚΤΕΟ 

Αναβύσσου 

Προϊστάμενο Γενικής 

Διεύθυνσης Μεταφορών 

και Επικοινωνιών 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της Διεύθυνσης, ο συντονισμός των τμημάτων της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση, 

διαχείριση, συντονισμός του ανθρωπίνου δυναμικού της Διεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών κάθε Τμήματος.  

• Ο καθορισμός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τμήμα της Διεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισμός των 

στόχων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων με βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η μέριμνα για την ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης των υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης 

• Η εποπτεία και έλεγχος των κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων  

• Η μέριμνα για τη διενέργεια ελέγχων οχημάτων και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων / πιστοποιητικών 

• Η επιτήρηση του Συστήματος Ποιότητας λειτουργίας των ΚΤΕΟ και η μέριμνα για ανάληψη ενεργειών 

τροποποιήσεων του για αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 

• Η μέριμνα για την ορθή αντιμετώπιση καταγγελιών και αιτημάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και με άλλους δημόσιους φορείς για την εποπτεία και 

έλεγχο της λειτουργίας των ΚΤΕΟ στο Ν. Αττικής  

• Η μέριμνα για την επαρκή διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης και των τμημάτων της   

 

 

 

• Προϊστάμενος Τμήματος ΚΤΕΟ 

Μάνδρας 

• Προϊστάμενος Τμήματος ΚΤΕΟ 

Μεγάρων 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα µηχανολογίας,  
περιβάλλοντος, µεταφορών, πληροφορικής, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  
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1.1.206 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΎ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ ( 

 

 

 

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών  

Προϊστάμενος του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων Χολαργού 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Χολαργού της Διεύθυνσης Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής και τις κείμενες διατάξεις. 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Χολαργού της Διεύθυνσης ΚΤΕΟ 

για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών 

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η εποπτεία και έλεγχος του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Χολαργού 

• Η μέριμνα για τη διενέργεια ελέγχων οχημάτων και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων / πιστοποιητικών 

• Η εισήγηση τροποποιήσεων / βελτιώσεων του Συστήματος Ποιότητας λειτουργίας του ΚΤΕΟ Χολαργού 

και η μέριμνα για ανάληψη ενεργειών αποτελεσματικότερης εφαρμογής του 

• Η μέριμνα για τη συντήρηση των υποδομών του ΚΤΕΟ Χολαργού 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας 

• Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας 

• Η μέριμνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου 

• Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος 

• Η μέριμνα για την καθαριότητα του κτιρίου 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η μέριμνα για ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαχείριση των καταγγελιών και των αιτημάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρμοδιότητας τμήματος 

• Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης για θέματα εύρυθμης λειτουργίας 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προϊσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδων που προβλέπονται 
από  τη νοµοθεσία πιστοποίησης τους  κατά ΙSO 9001, όπως ισχύει ή  ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα µηχανολογίας,  
περιβάλλοντος, µεταφορών, πληροφορικής, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 
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1.1.207 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών   

Προϊστάμενος του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων Ελληνικού 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Ελληνικού της Διεύθυνσης ΚΤΕΟ 

για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ελληνικού της Διεύθυνσης Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής  και τις κείμενες  διατάξεις. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης  

Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η εποπτεία και έλεγχος του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ελληνικού 

• Η μέριμνα για τη διενέργεια ελέγχων οχημάτων και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων / πιστοποιητικών 

• Η εισήγηση τροποποιήσεων / βελτιώσεων του Συστήματος Ποιότητας λειτουργίας του ΚΤΕΟ Ελληνικού 

και η μέριμνα για ανάληψη ενεργειών αποτελεσματικότερης εφαρμογής του 

• Η μέριμνα για τη συντήρηση των υποδομών του ΚΤΕΟ Ελληνικού 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας 

• Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας 

• Η μέριμνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου 

• Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος 

• Η μέριμνα για την καθαριότητα του κτιρίου 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η μέριμνα για ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαχείριση των καταγγελιών και των αιτημάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρμοδιότητας τμήματος 

• Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης για θέματα εύρυθμης λειτουργίας 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα  υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδων που προβλέπονται από  τη 
νοµοθεσία πιστοποίησης τους  κατά ΙSO 9001, όπως ισχύει ή  ΠΕ κλάδου συναφούς 
µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα µηχανολογίας,  
περιβάλλοντος, µεταφορών, πληροφορικής, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης   
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1.1.208 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΑΝΑΒΎΣΣΟΥ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

εργασίας 

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών   

Προϊστάμενος του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων Αναβύσσου 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Αναβύσσου της Διεύθυνσης 

ΚΤΕΟ για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Αναβύσσου της Διεύθυνσης Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής  και τις κείμενες  διατάξεις. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης  

Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η εποπτεία και έλεγχος του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Αναβύσσου 

• Η μέριμνα για τη διενέργεια ελέγχων οχημάτων και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων / πιστοποιητικών 

• Η εισήγηση τροποποιήσεων / βελτιώσεων του Συστήματος Ποιότητας λειτουργίας του ΚΤΕΟ 

Αναβύσσου και η μέριμνα για ανάληψη ενεργειών αποτελεσματικότερης εφαρμογής του 

• Η μέριμνα για τη συντήρηση των υποδομών του ΚΤΕΟ Αναβύσσου 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας 

• Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας 

• Η μέριμνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου 

• Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος 

• Η μέριμνα για την καθαριότητα του κτιρίου 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η μέριμνα για ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαχείριση των καταγγελιών και των αιτημάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρμοδιότητας τμήματος 

• Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης για θέματα εύρυθμης λειτουργίας 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα  υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδων που προβλέπονται από  τη 
νοµοθεσία πιστοποίησης τους  κατά ΙSO 9001, όπως ισχύει ή  ΠΕ κλάδου συναφούς 
µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας.. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα µηχανολογίας,  
περιβάλλοντος, µεταφορών, πληροφορικής, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄.  
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1.1.209 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΆΝ∆ΡΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΜΑΝΔΡΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών   

Προϊστάμενος του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων Μάνδρας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Μάνδρας της Διεύθυνσης Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Μάνδρας της Διεύθυνσης ΚΤΕΟ 

για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η εποπτεία και έλεγχος του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Μάνδρας 

• Η μέριμνα για τη διενέργεια ελέγχων οχημάτων και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων / πιστοποιητικών 

• Η εισήγηση τροποποιήσεων / βελτιώσεων του Συστήματος Ποιότητας λειτουργίας του ΚΤΕΟ Μάνδρας 

και η μέριμνα για ανάληψη ενεργειών αποτελεσματικότερης εφαρμογής του 

• Η μέριμνα για τη συντήρηση των υποδομών του ΚΤΕΟ Μάνδρας 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής  και τις κείμενες  διατάξεις. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης  

Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας 

• Η μέριμνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου 

• Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος 

• Η μέριμνα για την καθαριότητα του κτιρίου 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η μέριμνα για ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαχείριση των καταγγελιών και των αιτημάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρμοδιότητας τμήματος 

• Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης για θέματα εύρυθμης λειτουργίας  

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα  υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδων που προβλέπονται από  τη 
νοµοθεσία πιστοποίησης τους  κατά ΙSO 9001, όπως ισχύει ή  ΠΕ κλάδου συναφούς 
µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας.. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα µηχανολογίας,  
περιβάλλοντος, µεταφορών, πληροφορικής, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 
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1.1.210 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕΓΆΡΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών   

Προϊστάμενος του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων Μεγάρων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Μεγάρων της Διεύθυνσης Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής  και τις κείμενες  διατάξεις. 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Μεγάρων της Διεύθυνσης ΚΤΕΟ 

για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η εποπτεία και έλεγχος του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Μεγάρων 

• Η μέριμνα για τη διενέργεια ελέγχων οχημάτων και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων / πιστοποιητικών 

• Η εισήγηση τροποποιήσεων / βελτιώσεων του Συστήματος Ποιότητας λειτουργίας του ΚΤΕΟ Μεγάρων 

και η μέριμνα για ανάληψη ενεργειών αποτελεσματικότερης εφαρμογής του 

• Η μέριμνα για τη συντήρηση των υποδομών του ΚΤΕΟ Μεγάρων  

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας 

• Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας 

• Η μέριμνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου 

• Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης  

Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η μέριμνα για την καθαριότητα του κτιρίου 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η μέριμνα για ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού 

• Η διαχείριση των καταγγελιών και των αιτημάτων εξυπηρέτησης πολιτών 

• Η αρχειοθέτηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων αρμοδιότητας τμήματος 

• Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Δ/νσης για θέματα εύρυθμης λειτουργίας 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα  υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδων που προβλέπονται από  τη 
νοµοθεσία πιστοποίησης τους  κατά ΙSO 9001, όπως ισχύει ή  ΠΕ κλάδου συναφούς 
µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα µηχανολογίας,  
περιβάλλοντος, µεταφορών, πληροφορικής, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 
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• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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Γενικός ∆ιευθυντής ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 

 

1.1.211 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ∆ΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΜΈΡΙΜΝΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ………………   Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου   Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ  ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ –  ∆ηµόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριµνας 

Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης  ∆ηµόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριµνας 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός και η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας  
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Γραφείου Υποστήριξης 
Γενικής ∆ιεύθυνσης  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Μέριµνας  

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Νοτίου Τοµέα 
Αθηνών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Βόρειου 
Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. ∆υτικού 
Τοµέα Αθηνών 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Πειραιώς 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. ∆υτικής 
Αττικής 

• Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής 

• ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής 
Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 

• ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής 
Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών  

• ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών 

• ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 

• ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιώς 

• ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικής Αττικής 

• ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής 

Περιφερειάρχη 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     794 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός και η παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών 
µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης  

• Η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας όλων των οργανικών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης και η αντιµετώπιση 
των προβληµάτων και των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους 

• Η συνεχής συνεργασία µε το καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων και 
υποθέσεων αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε ∆ιεύθυνσης.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε ∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 
επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η εκπροσώπηση της Γεν. ∆ιεύθυνσης σε συναντήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις 

 

 

 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

• ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας, Κοινωνικής 
Μέριµνας, Υγειονοµικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη Γενική ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε τον Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους Γενικούς ∆ιευθυντές της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

 

• Στη Γενική ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, 
συµφωνα µε τις διατάξεις περίς επιλογής προϊσταµένων.  

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα διοίκησης ανθρώπινου 
δυναµικού, δηµόσιας υγείας, διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων, 
διαχείρισης θεµάτων Κοινωνικής Προστασίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
Υπαλληλικού κώδικα και σχετικής νοµολογίας ή συναφή µε το αντικείµενο της 
Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ. 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 
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• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

• Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 

• Συχνές µετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας και συναντήσεις µε εκπροσώπους 
άλλων χωρών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών/διεθνών οµάδων εργασίας. 

 

Εµπειρία 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 

Ως προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης επιλέγεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ ή TE, 
εφόσον: α) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης για ένα (1) έτος 
τουλάχιστον ή β) έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη ή γ) είναι κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού 
διπλώµατος ή απόφοιτος της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.∆.∆.Α.) ή κάτοχος αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
κατέχει βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθµό αυτόν ή δ) 
κατέχει το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτόν. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας 

1.1.212 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ∆ΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ (ΑΦΟΡΆ ΚΑΙ ΤΗΝ Π.Ε. ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ) - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθµός 

  Υπαγωγή στο µισθολόγιο 

 

  Μόνιµο Προσωπικό 

 

  Α 

  Εξαίρεση από το µισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 

 Β 

  Επιπλέον αµοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου 

 

  Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ (αφορά και την Π.Ε. του Κεντρικού τοµέα Αθηνών) 

ΈΚ∆ΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 

Κωδικός 

θέσης: 

 

Τοµέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -  ∆ηµόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριµνας 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  ∆ηµόσιας Υγείας (αφορά και 

την Π.Ε. του Κεντρικού τοµέα Αθηνών) 

Οργανισµός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντοµη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός και η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας.  
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   Έµµισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  ∆ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της ∆ιεύθυνσης, ο συντονισµός των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης και η παρακολούθηση, διαχείριση, 

συντονισµός του ανθρωπίνου δυναµικού της ∆ιεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεµάτων-εργασιών κάθε Τµήµατος.  

• Ο καθορισµός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισµός των στόχων και 

επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η µέριµνα για την ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης 

• Η διαχείριση θεµάτων σχεδιασµού - συντονισµού εποπτείας προγραµµάτων ∆ηµόσιας Υγείας και ∆ηµόσιας 

Υγιεινής 

• Η διαχείριση θεµάτων αδειοδότησης και λειτουργίας µονάδων υγείας ιδιωτικού τοµέα και συγκεκριµένα, 

Πολυϊατρείων - Πολυοδοντιατρείων ή ∆ιαγνωστικών Εργαστηρίων οποιασδήποτε νοµικής µορφής (Π.∆. 84/2001)  

• Η διαχείριση αδειοδοτήσεων ιδιωτικών κλινικών και µονάδων χρόνιας αιµοκάθαρσης και Μονάδων Ηµερήσιας 

Νοσηλείας (ΜΗΝ) 

• Η διαχείριση αδειοδοτήσεων λειτουργίας φυσικών χώρων, στους οποίους ασκείται ιδιωτικό επάγγελµα υγείας 

• Η διαχείριση θεµάτων ειδικής αδειοδότησης λειτουργίας µηχανηµάτων ιοντιζουσών ακτινοβολίας και των 

ιδιωτικών ∆ιαγνωστικών Εργαστηρίων και Πολυϊατρείων 

• Η µέριµνα για τον εκσυγχρονισµό, την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την προστασία των επαγγελµάτων υγείας και 

παραϊατρικών επαγγελµάτων  

• Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου των υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας και φαρµακείων 

• Η µέριµνα για την εφαρµογή πολιτικών και µέτρων για τη δηµόσια υγεία, την ψυχική υγεία, τις εξαρτήσεις, τη 

δηµόσια υγιεινή. 

• Η µέριµνα για την οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων ενηµέρωσης και αντιµετώπισης κινδύνων για τη 

δηµόσια υγεία του πληθυσµού  

• Η διαχείριση θεµάτων αδειοδότησης, ελέγχου και διακίνησης φαρµάκων και ιδιαίτερα, των ναρκωτικών 

• Η διαχείριση των διορισµών ιατρών σε ∆ηµόσιες Μονάδες Υγείας που εδρεύουν στην Περιφέρεια 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και µε άλλους δηµόσιους φορείς για τη βελτίωση της υγείας και 

της ευεξίας του πληθυσµού και την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων απειλής της δηµόσιας υγείας 

• Η µέριµνα για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και των τµηµάτων της  

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς µε τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθµού 

• ΟΤΑ α΄ βαθµού 

• Λοιπές ∆ιευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Υπηρεσιών και 

Επαγγελµάτων Υγείας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ηµόσιας Υγιεινής και 

Προαγωγής Υγείας 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Φαρµάκων και 

Φαρµακείων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Ειδικοτήτων 

• Προϊστάµενος Τµήµατος Γραµµατειακής 

Υποστήριξης 

Προϊστάµενο Γενικής 

∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
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• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ 
ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ  ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ή ΠΕ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή  ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας υγείας, 
επιδηµιολογικής επιτήρησης, διοίκησης µονάδων υγείας και πρόνοιας, διενέργεια 
προγραµµάτων αγωγής υγείας, πρόληψης υγείας, πληροφορικής, χειρισµού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 
Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.213 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΆΤΩΝ ΥΓΕΊΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Υπηρεσιών και 

Επαγγελμάτων Υγείας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και η 

υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η μέριμνα για τη χορήγηση βεβαιώσεων ή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Διαγνωστικών 

Εργαστηρίων οποιασδήποτε νομικής μορφής (Π.Δ. 84/2001),  για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας 

λειτουργίας μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολίας και των ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων και 

Πολυϊατρείων καθώς και για τη χορήγηση τίτλων ιατρικής και νοσηλευτικής  ειδικότητας. 

• Η επιμέλεια για τη χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας, παραϊατρικών 

επαγγελμάτων και σχετικών βεβαιώσεων που αφορούν σε αυτά, αδειών λειτουργίας εργαστηρίων και 

πάσης φύσεως χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος υγείας, την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και 

σκοπιμότητας φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών. 

• Η διαχείριση ενστάσεων στην περίπτωση που ο ιατρικός/ οδοντιατρικός σύλλογος δεν χορηγεί άδεια 

λειτουργίας σε ιατρεία/ οδοντιατρεία, πολυϊατρεία / πολυοδοντιατρεία. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης  

Δημόσιας Υγείας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 
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Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ 
ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ή ΠΕ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή  ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.214 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΉΣ ΥΓΕΊΑΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και 

Προαγωγής Υγείας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και η 

υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     803 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η μέριμνα για την εκπόνηση και την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής, 

ψυχικής υγιεινής, καθώς και προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων. 

• Ο έλεγχος για τη χορήγηση πιστοποιητικών σε βιομηχανίες τροφίμων που εξάγουν τρόφιμα 

προορισμένα για ανθρώπινη κατανάλωση  

 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης    

Δημόσιας Υγείας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ 
ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ή ΠΕ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή  ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ή  ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  
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1.1.215 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΆΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΊΩΝ  -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ   

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και Προϊστάμενος του Τμήματος  Φαρμάκων και 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Φαρμάκων και Φαρμακείων για την επίτευξη των στόχων του.  

Κοινωνικής Μέριμνας Φαρμακείων   

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Φαρμάκων και Φαρμακείων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και η υλοποίηση των 

αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης  

Δημόσιας Υγείας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Ο έλεγχος κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων. 

• Η διαχείριση θεμάτων αδειοδότησης  επαγγελμάτων και χώρων αναφορικά με τα φάρμακα.  

• Η εποπτεία Φαρμακευτικών Συλλόγων  

• Ο έλεγχος για την καταστροφή ναρκωτικών φαρμάκων. 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ  ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 
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∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.216 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΉΤΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Ειδικοτήτων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων 

όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Ειδικοτήτων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η διαχείριση των διορισμών ιατρών σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας που εδρεύουν στην Περιφέρεια  

• Η μέριμνα για την τήρηση αρχείου και σειράς προτεραιότητας των συμπεριλαμβανομένων στις λίστες 

ιατρών. 

• Η επιμέλεια για τη χορήγηση βεβαιώσεων στους ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες 

αναμονής, προς ενημέρωσή τους, για παράταση της θητείας τους σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας. 

 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης  

Δημόσιας Υγείας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ 
ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ή ΠΕ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή  ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή  ΤΕ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΟΤΑ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  
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• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.217 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΏΝ ΚΛΙΝΙΚΏΝ, ΜΟΝΆ∆ΩΝ ΧΡΌΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΆΘΑΡΣΗΣ, ΜΟΝΆ∆ΩΝ ΗΜΕΡΉΣΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Ιδιωτικών Κλινικών, 

Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Μονάδων 

Ημερήσιας Νοσηλείας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Ιδιωτικών Κλινικών, Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Μονάδων Ημερήσιας 

Νοσηλείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Ιδιωτικών Κλινικών, Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Μονάδων Ημερήσιας 

Νοσηλείας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η διαχείριση αδειοδοτήσεων ιδιωτικών κλινικών και μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης και Μονάδων 

Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) 

• Την υπαγωγή των ιδιωτικών κλινικών σε πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις 

• Την υποβολή κυρώσεων σε Ιατρούς και Οδοντιάτρους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης  

Δημόσιας Υγείας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ  ή ΠΕ 
ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ  ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ή  ΠΕ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή 
ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
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1.1.218 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚΔΟΣΗ:  Κωδικός  
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

θέσης: 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Γραμματειακής 

Υποστήριξης 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και η υλοποίηση των 

αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η μέριμνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου. 

• Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες τις Διεύθυνσης. 

• Η μέριμνα για την καθαριότητα του κτιρίου. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η γραμματειακή υποστήριξη της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. 

• Η θεώρηση και διάτρηση μπλοκ ιδρυμάτων, συλλόγων και σωματίων ιατρικής αντίληψης μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

• Η μέριμνα για ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

 

 

 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης  

Δημόσιας Υγείας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων  και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα χειρισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή 
ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
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Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας 

1.1.219 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΜΈΡΙΜΝΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση   Δ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Μέριμνας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διοίκηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.  
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εργασίας. Αναφέρατε 

 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της Διεύθυνσης, ο συντονισμός των τμημάτων της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση, 

διαχείριση, συντονισμός του ανθρωπίνου δυναμικού της Διεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών κάθε Τμήματος.  

• Ο καθορισμός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τμήμα της Διεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισμός των 

στόχων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων με βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η μέριμνα για την ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης των υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης 

• Η διαχείριση προγραμμάτων προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  

• Η διαχείριση θεμάτων προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους 

ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες (παραχώρηση ακινήτων σε 

δικαιούχους, χρηματοδότηση ΑΜΚΕ προνοιακού χαρακτήρα που ιδρύονται από την Περιφέρεια) 

• Η διαχείριση αδειών άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού 

• Η διαχείριση των Κοινωνικών Υπηρεσιών- Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 

Περιφέρειας 

• Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και με άλλους δημόσιους φορείς για τη διασύνδεση 

των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφέρειας για θέματα κοινωνικής πρόνοιας 

• Η μέριμνα για την επαρκή γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης και των τμημάτων της   

 

 

 

 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

• Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής 

Αρωγής  

• Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών 

Υπηρεσιών- Κοινωνικής Εργασίας 

• Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

• Προϊστάμενος Τμήματος 

Γραμματειακής Υποστήριξης 

Προϊστάμενο Γενικής 

Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
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• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή 
ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα κοινωνικής προστασίας, 
κοινωνικής αλληλεγγύης, διοίκησης µονάδων πρόνοιας, πληροφορικής, διενέργειας 
προγραµµάτων στήριξης ευάλωτων οµάδων πληθυσµού ή συναφή µε το αντικείµενο 
της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.220 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΡΩΓΉΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Κοινωνικής Αρωγής 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και η 

υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής  για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η μέριμνα για την  έκδοση και ανάκληση παραχωρητηρίων. 

• Ο έλεγχος για τη ρύθμιση των δόσεων και τη βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων. 

• Η παρακολούθηση της νομιμοποίησης ανωμάλων αγοραπωλησιών και των σχετικών με την ανταλλαγή 

και μεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων. 

• Η επιμέλεια για την επιχορήγηση αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες είχε 

ιδρύσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή μετείχε σε αυτές, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων, που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, και εφόσον η 

πραγματοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή, από την Περιφέρεια.. 

 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης   

Κοινωνικής Μέριμνας  

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   
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1.1.221 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Κοινωνικών Υπηρεσιών – 

Κοινωνικής Εργασίας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής Εργασίας  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας 

και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής Εργασίας  για την επίτευξη των στόχων 

του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η μέριμνα για τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφέρειας για 

θέματα κοινωνικής πρόνοιας. 

• Η επιμέλεια για τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόνοιας 

• Η διαχείριση αδειών άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού 

• Η εφαρμογή προγραμμάτων στέγασης, κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού. 

• Η συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ευπαθών ομάδων, για θέματα άσκησης 

κοινωνικής εργασίας. 

• Η διαχείριση θεμάτων υιοθεσίας.  

• Η διαχείριση θεμάτων αναδοχής ανηλίκων. 

 

 

 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης   

Κοινωνικής Μέριμνας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     825 

 

 

 

1.1.222 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και η υλοποίηση των 

αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης   

Κοινωνικής Μέριμνας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Ο συντονισμός για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας. 

• Η μέριμνα για τις αδειοδοτήσεις δομών κοινωνικής φροντίδας.  

• Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών σε υπερτοπικό 

επίπεδο και η έγκριση απολογισμού διενέργειας αυτών. 

• Η επιμέλεια για την ανάληψη χορηγούμενων οικονομικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης 

που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που αποτελούν προϊόν των Ειδικών Κρατικών 

Λαχείων. 

• Η μέριμνα για τη συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής επί των προσφυγών κατά των 

γνωμοδοτήσεων πρωτοβάθμιων επιτροπών και για τη διοικητική υποστήριξη. 

• Η συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για θέματα ισότητας των φύλλων, 

στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, η κατάρτιση σε συνεργασία με τη Γενική 

Γραμματεία Ισότητας του ετήσιου προγράμματος δράσης και η παρακολούθηση της εφαρμογής του. 

• Η πληροφόρηση για τις πολιτικές ισότητας και τη σχετική νομοθεσία και η μέριμνα για την εφαρμογή 

τους. 

• Η σύνταξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), σε συνεργασία  με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της  Διεύθυνσης 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, 

• Η δικτύωση των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεμβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε 

περιφερειακό επίπεδο, 

• Η δικτύωση όμορων Δήμων, ο συντονισμός των Δήμων  και η κατάλληλη υποστήριξή τους για την 

παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης. 

• Η διενέργεια κοινωνικού διαλόγου - διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο με εκπροσώπους της οικείας 

Περιφέρειας, των Δήμων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υλοποίησης 

παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.-Π.Ε.Π.), του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με την υλοποίηση των επιμέρους παρεμβάσεων 

• Η σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης, κατόπιν έγκρισης από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, 

προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της 

Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας 

 

 

 

Περιφέρειας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα • Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε 
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το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.223 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΎ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΊΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης  

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος  Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Μέριμνας και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ



     830 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης  για την επίτευξη των 

στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Ο συντονισμός για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας. 

• Η  αποτελεσματική παρακολούθηση και ο συντονισμός των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο 

της  ΠΕ.Σ.Κ.Ε., 

• Η  ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης 

• Η διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού,  

• Η αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

• Η εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των 

επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας 

Περιφέρειας. 

• Η σύνταξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), σε συνεργασία  με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της  Διεύθυνσης 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, 

• Η δικτύωση των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεμβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε 

περιφερειακό επίπεδο, 

• η σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης, κατόπιν έγκρισης από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, προς 

τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης 

Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

• Η διενέργεια κοινωνικού διαλόγου - διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο με εκπροσώπους της οικείας 

Περιφέρειας, των Δήμων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υλοποίησης 

παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.-Π.Ε.Π.), του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων και της 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης   

Κοινωνικής Μέριμνας 
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Κύρια καθήκοντα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με την υλοποίηση των επιμέρους παρεμβάσεων 

• Ο συντονισμός των Δήμων , η δικτύωση όμορων Δήμων και η κατάλληλη υποστήριξή τους για την 

παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης. 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 
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1.1.224 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματειακής 

Υποστήριξης 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και η υλοποίηση 

των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η μέριμνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου. 

• Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες τις Διεύθυνσης. 

• Η μέριμνα για την καθαριότητα του κτιρίου. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η μέριμνα για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου στο δακτύλιο σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες. 

• Η μέριμνα για ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης   

Κοινωνικής Μέριμνας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
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Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα χειρισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή 
ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα 
Αθηνών - ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας 

Βόρειου Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικού Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων - ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής - ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

 

1.1.225 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ∆ΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΜΈΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ 

ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο   Μόνιμο Προσωπικό   Α 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διοίκηση της εκάστοτε Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας . 
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  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της Διεύθυνσης, ο συντονισμός των τμημάτων της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση, 

διαχείριση, συντονισμός του ανθρωπίνου δυναμικού της Διεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών κάθε Τμήματος.  

• Ο καθορισμός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τμήμα της Διεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισμός των 

στόχων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων με βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η μέριμνα για την ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης των υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης 

• Η διαχείριση θεμάτων εφαρμογής προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής 

• Η διαχείριση αδειοδοτήσεων λειτουργίας φυσικών χώρων, στους οποίους ασκείται ιδιωτικό επάγγελμα 

υγείας 

• Η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό, την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την προστασία των επαγγελμάτων 

υγείας και παραϊατρικών επαγγελμάτων  

• Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου των υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας και φαρμακείων 

• Η μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για τη δημόσια υγεία, την ψυχική υγεία, τις 

εξαρτήσεις, τη δημόσια υγιεινή. 

• Η μέριμνα για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και αντιμετώπισης κινδύνων 

για τη δημόσια υγεία του πληθυσμού  

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

• Προϊστάμενος Τμήματος Υπηρεσιών και 

Επαγγελμάτων Υγείας 

• Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας 

Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας 

• Προϊστάμενος Τμήματος Φαρμάκων και 

Φαρμακείων 

• Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

• Προϊστάμενος Τμήματος 

Γραμματειακής Υποστήριξης 

Προϊστάμενο Γενικής 

Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διαχείριση θεμάτων αδειοδότησης, ελέγχου και διακίνησης φαρμάκων και ιδιαίτερα, των 

ναρκωτικών 

• Η διαχείριση προγραμμάτων προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  

• Η διαχείριση θεμάτων προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους 

ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες (παραχώρηση ακινήτων σε 

δικαιούχους, χρηματοδότηση ΑΜΚΕ προνοιακού χαρακτήρα που ιδρύονται από την Περιφέρεια) 

• Η διαχείριση αδειών άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού 

• Η διαχείριση των Κοινωνικών Υπηρεσιών- Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 

Περιφέρειας 

• Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και με άλλους δημόσιους φορείς για τη βελτίωση της 

υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων απειλής της δημόσιας 

υγείας 

• Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων και την εφαρμογή 

της σχετικής νομοθεσίας για θέματα ισότητας των φύλων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας 

Αττικής. 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ  
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας υγείας, 
κοινωνικής αλληλεγγύης, επιδηµιολογικής επιτήρησης, διοίκησης µονάδων υγείας και 
πρόνοιας, προαγωγής της δηµόσιας υγείας, διενέργειας προγραµµάτων στήριξης 
ευάλωτων οµάδων πληθυσµού, διενέργεια προγραµµάτων αγωγής υγείας, πρόληψης 
υγείας, πληροφορικής  ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο 
ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ  

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 
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1.1.226 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΆΤΩΝ ΥΓΕΊΑΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Υπηρεσιών και 

Επαγγελμάτων Υγείας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της εκάστοτε Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται 

στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης    

Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Περιφερειακής Ενότητας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η μέριμνα για τη χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας και παραϊατρικών 

επαγγελμάτων και σχετικών βεβαιώσεων που αφορούν σε αυτά, αδειών λειτουργίας εργαστηρίων και 

πάσης φύσεως χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος υγείας, την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και 

σκοπιμότητας φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, 

φαρμακευτικών συλλόγων. 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ/Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΣΥ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ 
κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 
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1.1.227 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΉΣ ΥΓΕΊΑΣ -  ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Δημόσιας Υγιεινής και 

Προαγωγής Υγείας 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας της εκάστοτε Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές 

καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης    

Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Περιφερειακής Ενότητας 
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Κύρια καθήκοντα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η επιμέλεια για την εκπόνηση και την εφαρμογή σε συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής. 

• Η μέριμνα για την εκπόνηση και την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής, 

ψυχικής υγιεινής, κοινωνικής επανένταξης και αποϊδρυματοποίησης χρονίως ψυχικά πασχόντων καθώς και 

προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων. 

• Ο έλεγχος για τη χορήγηση πιστοποιητικών σε βιομηχανίες τροφίμων που εξάγουν τρόφιμα 

προορισμένα για ανθρώπινη κατανάλωση 

• Η διαχείριση ενστάσεων στην περίπτωση που ο ιατρικός/ οδοντιατρικός σύλλογος δεν χορηγεί άδεια 

λειτουργίας σε ιατρεία/ οδοντιατρεία 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 
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1.1.228 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΆΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΊΩΝ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Φαρμάκων και 

Φαρμακείων 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Φαρμάκων και Φαρμακείων της εκάστοτε Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Φαρμάκων και Φαρμακείων για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Ο έλεγχος κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων. 

• Η διαχείριση θεμάτων αδειοδότησης  επαγγελμάτων και χώρων αναφορικά με τα φάρμακα.  

• Η εποπτεία Φαρμακευτικών Συλλόγων  

Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης    

Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Περιφερειακής Ενότητας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Ο έλεγχος για την καταστροφή ναρκωτικών φαρμάκων. 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ  ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις 
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 
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1.1.229 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ  - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Κοινωνικής Αλληλεγγύης   

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της εκάστοτε Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Η μέριμνα για τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφέρειας για 

θέματα κοινωνικής πρόνοιας. 

• Η διαχείριση αδειών άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού 

• Η μέριμνα για τις αδειοδοτήσεις δομών κοινωνικής φροντίδας.  

• Η επιμέλεια για τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόνοιας 

• Η εφαρμογή προγραμμάτων στέγασης, κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού. 

• Η συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ευπαθών ομάδων, για θέματα άσκησης 

κοινωνικής εργασίας. 

• Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών σε υπερτοπικό 

επίπεδο. 

• Η επιμέλεια για την ανάληψη χορηγούμενων οικονομικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης 

που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που αποτελούν προϊόν των Ειδικών Κρατικών 

Λαχείων. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης    

Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Περιφερειακής Ενότητας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διαχείριση θεμάτων υιοθεσίας.  

• Η διαχείριση θεμάτων αναδοχής ανηλίκων. 

• Η συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για θέματα ισότητας των φύλων, 

στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττι¬κής,  

• Η πληροφόρηση για τις πολιτικές ισότητας και τη σχετική νομοθεσία και η μέριμνα για την εφαρμογή 

τους. 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε 
το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας, ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 
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1.1.230 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης   Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματειακής 

Υποστήριξης 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η μέριμνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου. 

• Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες τις Διεύθυνσης. 

• Η μέριμνα για την καθαριότητα του κτιρίου. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες 

• Η μέριμνα για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου στο δακτύλιο σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες. 

• Η μέριμνα για ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης    

Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Περιφερειακής Ενότητας 
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Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα χειρισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή 
ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας 
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 

Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών - ∆ιεύθυνση 

Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών -∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής 

Ενότητας Πειραιώς και Νήσων -∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής - ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

 

1.1.231 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ - 

ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -  Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου 

και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διοίκηση της εκάστοτε Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας  
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Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση της Διεύθυνσης, ο συντονισμός των τμημάτων της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση, 

διαχείριση, συντονισμός του ανθρωπίνου δυναμικού της Διεύθυνσης 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών κάθε Τμήματος.  

• Ο καθορισμός στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Τμήμα της Διεύθυνσης 

• Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος στοχοθεσίας και ο επαναπροσδιορισμός των 

στόχων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων με βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 

• Η μέριμνα για την ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης των υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης 

• Η μέριμνα για την άσκηση υγειονομικών ελέγχων και την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας  

• Η μέριμνα για την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων 

• Ο σχεδιασμός και εποπτεία των λαμβανομένων μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής,  

• Η εποπτεία και έλεγχο εγκαταστάσεων από υγειονομικής άποψης, 

• Η μέριμνα για την έκδοση των απαραίτητων γνωματεύσεων για θέματα υγειονομικού και 

περιβαλλοντικού ελέγχου 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

• Προϊστάμενος Τμήματος Υγειονομικού και 

Περιβαλλοντικού Ελέγχου 

• Προϊστάμενος Τμήματος Υγειονομικού 

Ελέγχου Λιμένος Πειραιώς (αποκλειστικά 

στην περίπτωση της Π.Ε. Πειραιώς) 

• Προϊστάμενος Γραφείου Απολυμαντηρίου 

(αποκλειστικά στην περίπτωση της Π.Ε. 

Κεντρικού Τομέα) 

• Προϊστάμενος Τμήματος 

Γραμματειακής Υποστήριξης 

Προϊστάμενο Γενικής 

Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και με άλλους δημόσιους φορείς για θέματα 

υγειονομικού και περιβαλλοντικού ελέγχου 

• Η μέριμνα για την επαρκή γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης και των τμημάτων της   

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
• Εκπροσωπεί τη ∆ιεύθυνση, όπου απαιτείται.  

• Συνεργάζεται µε το Γενικό ∆ιευθυντή στον οποίο υπάγεται, καθώς και µε άλλους ∆ιευθυντές της ίδιας ή άλλης Γενικής 
∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας. 

• Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Συνεργάζεται µε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ κλάδου 
συναφούς µε το αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο 
τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. 

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής, 
επιδηµιολογικής επιτήρησης, προαγωγής της δηµόσιας υγείας, διενέργειας 
προγραµµάτων αγωγής υγείας, πρόληψης υγείας, ποιότητας και ασφάλειας 
τροφίµων, πληροφορικής ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από 
Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα  χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή 
Προϊσταµένου Τµήµατος. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγεται υπάλληλος µε 
βαθµό Α’ 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 
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• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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1.1.232 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ………………   Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου   Γ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Υγειονομικού και 

Περιβαλλοντικού Ελέγχου 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της εκάστοτε Διεύθυνσης Υγειονομικού 

Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές 

καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 
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   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Η άσκηση υγειονομικών ελέγχων και η εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας. 

• Η επιβολή κυρώσεων όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  

• Η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.  

• Ο έλεγχος εγκαταστάσεων από υγειονομικής άποψης. 

• Η έκδοση των απαραίτητων γνωματεύσεων για θέματα υγειονομικού και περιβαλλοντικού ελέγχου. 

 

 

 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Υγειονομικού 

Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής 

Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας,  ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
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1.1.233 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ ΛΙΜΈΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΏΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΈΚΔΟΣΗ:  Κωδικός  
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

θέσης: 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου 

Λιμένος Πειραιώς 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένος Πειραιώς της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές 

καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης. 

• Η έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας δεξαμενών υδροφόρων πλοίων. 

• Η άσκηση υγειονομικών ελέγχων και η εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας στα πλοία.  

• Η χορήγηση αδειών διέλευσης και ελευθεροκοινωνιών πλοίων. 

• Η χορήγηση γνωματεύσεων για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων. 

 

 

 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και Υγειονομικού 

Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής 

Περιφερειακής Ενότητας 

Πειραιώς 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ή ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ή ΠΕ κλάδου συναφούς µε το 
αντικείµενο τις συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ή ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΤΕ κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας,  ή ∆Ε κλάδου συναφούς µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης 
οργανικής µονάδας. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα νοµοθεσίας σχετικής µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας, χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφή µε το 
αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  
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1.1.234 ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ - ΈΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

 

 

 

 

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 

• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 

     

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΈΚΔΟΣΗ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 
Κωδικός 

θέσης: 

 

Τομέας Πολιτικής Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -   Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας 

Προϊστάμενος του Τμήματος  Γραμματειακής 

Υποστήριξης 

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 
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Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

  Υπαγωγή στο μισθολόγιο 

 

  Μόνιμο Προσωπικό 

 
  Α 

  Εξαίρεση από το μισθολόγιο 

 

  Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 

 
 Β 

  Επιπλέον αμοιβές ……………… 

 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 

 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 

εργασίας. Αναφέρατε 

 

  Δ 

 

 

Κύρια καθήκοντα 

• Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του.  

• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και ο επιμερισμός εργασιών σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΤΚ: 117 43, ΑΘΗΝΑ 

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Η διοίκηση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας και η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων όπως αυτές 

καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 

συνεργάζεται  
Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

• Υπουργεία 

• ΟΤΑ β΄ βαθμού 

• ΟΤΑ α΄ βαθμού 

• Λοιπές Διευθύνσεις της 

Περιφέρειας 

Υπάλληλοι Τμήματος  Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας και 

Υγειονομικού Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής 

Περιφερειακής Ενότητας 
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Κύρια καθήκοντα 

• Η ιεράρχηση, ο έλεγχος και η έγκριση των θεμάτων-εργασιών.  

• Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας του Τμήματος και η επικαιροποίηση των δεικτών μέτρησης της 

απόδοσης 

• Η εποπτεία της τήρησης Πρωτοκόλλου και της αρχειοθέτηση της Υπηρεσίας. 

• Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας. 

• Η μέριμνα για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου. 

• Η μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες τις Διεύθυνσης. 

• Η μέριμνα για την καθαριότητα του κτιρίου. 

• Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. 

• Η μέριμνα για ζητήματα διοικητικών λειτουργιών και προσωπικού. 

 

 

 

Θεσµική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 

Συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

Απαιτούµενα Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 

 

 

• Στο Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων. 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή απόφοιτος 
λυκείου.   

• Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας  κειµένων (β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

• Επιθυµητή η γνώση µιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες των χωρών της Ε.Ε.  

 

 Γνώσεις • Παρακολούθηση πιστοποιηµένων σεµιναρίων σε θέµατα χειρισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ή συναφή µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας από Πανεπιστήµιο ή 
ΕΚ∆∆Α ή ΙΝΕΠ 

• ∆υνατότητα χειρισµού επίλυσης διαφορών  

• Προσανατολισµός στην επίτευξη των στόχων της Μονάδας  

• Ικανότητα κατεύθυνσης, συντονισµού και παρακίνησης ανθρώπων 

• ∆ιοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Νοµοθεσία σχετική µε το αντικείµενο της Υπηρεσίας  

• Παρακίνηση οµάδας 

• ∆ιαχείριση συναντήσεων 

• Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασµού, στοχοθεσίας και δεικτών παρακολούθησης, 
Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Κώδικα 
Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

• Γνώση του Πολιτικού, διεθνούς  και εθνικού κοινωνικο-οικονοµικού  πλαισίου, των 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών . 

 

Ειδικές απαιτήσεις θέσης 
εργασίας 

  

Εµπειρία 

 

Να έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή να είναι υπάλληλος µε βαθµό Α΄. 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό Β΄. 

 

∆εξιότητες   • Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωµία 

• Να είναι οργανωτικός 

• Να επιδεικνύει συνεργατικό /οµαδικό πνεύµα 

• Να εµψυχώνει τις οµάδες 
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• Να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσµάτων 

• Να είναι αξιόπιστος, αντικειµενικός  και εχέµυθος 

• Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, κινδύνων- αλλαγών 

• Να διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων 

• Να διαθέτει διαπραγµατευτικές ικανότητες 

∆ιάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιµόρφωση πριν την 

ανάληψη της θέσης  
 Άλλες Πληροφορίες 
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