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ΑΛΙΜΟΣ 7/1/2020 

Αριθμ. πρωτ.: 47 

 

Θέμα: Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μιας 

(1) θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης των Υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (ΕΑΚΝ/ΑΚ). 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

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

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

του άρθρου 24Α και των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 «Εθνικό 

Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, 

συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – 

αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33), 

όπως ισχύουν, 

β) του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 

του Δημοσίου Τομέα», όπως ισχύει 

γ) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ.λπ.» 

(ΦΕΚ Α΄ 114) 

δ) Το Π.Δ. 455/1988 «Οργάνωση Υπηρεσιών Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας 

Αγίου Κοσμά» (ΦΕΚ 209 Α΄). 

ε) Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/106861/4156/1035/74 Απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής 
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Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ με την Επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» (ΦΕΚ 155/ΥΟΔΔ/2020). 

2. Τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία 

προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

3. Την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25-6-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 

«Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του 

Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει»  (ΑΔΑ:ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ). 

4. Την αριθμ.47/29-12-2020 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης «Έκδοση Προκήρυξης 

από το ΕΑΚΝ/ΑΚ για την πλήρωση μιας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Προϊσταμένου 

Διεύθυνσης, κατ' εφαρμογή των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), 

όπως ισχύει» (ΑΔΑ:ΨΨΡΜ469ΗΓ0-2Η2).                   

5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» και  πλήρωσης των 

θέσεων ευθύνης. 

 

                                                         Α π ο φ α σ ι ζ ο υ μ ε  

 

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 

Προκηρύσσουμε την πλήρωση μίας (1) θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης στο 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 

ΚΟΣΜΑ», με έδρα την κεντρική Υπηρεσία στον Άλιμο. 

 

ΙΙ .ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 
1. Θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης. 

Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι: 

α. Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων της Ε.Δ., έχει δε κάθε 

αρμοδιότητα που του παρέχεται από τον Οργανισμό και τους διάφορους κανονισμούς 

εσωτερικής λειτουργίας που μπορεί να εκδοθούν μελλοντικά ως και κάθε ενέργεια που 

του ανατίθεται με απόφαση της Ε.Δ. του ΕΑΚΝ/ΑΚ. 

β. Μεριμνά για τη στελέχωση - επάνδρωση των υπηρεσιών και την κατά το δυνατόν 

καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και την κυκλική εναλλαγή του στις διάφορες 

θέσεις εργασίας και την υλοποίηση των προγραμμάτων Αθλητισμού. 

γ. Εγκρίνει τα κάθε λογής προγράμματα εργασιών και αδειών του προσωπικού και 

ευθύνεται για τη σωστή τήρησή τους, εισηγείται δε στην Ε.Δ. την έκδοση προγραμμάτων 

προπονήσεων αθλητικών σωματείων και την παραχώρηση χώρων και εγκαταστάσεων 

του Κέντρου για διεξαγωγή αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

δ. Ευθύνεται και επιμελείται για το συντονισμό των υπηρεσιών στην κατάρτιση 

προγράμματος ετήσιων προμηθειών υλικού και τη διενέργεια των απαιτούμενων 

μειοδοτικών και λοιπών διαγωνισμών. 
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ε. Ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία που του παρέχεται από τους Νόμους του Κράτους 

και τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας του ΕΑΚΝ/Αγίου Κοσμά για την πιστή 

τήρηση των οποίων είναι υπεύθυνος. 

στ. Ευθύνεται για την εξασφάλιση μέσων και διαδικασιών αντιμετώπισης ατυχήματος ή 

άλλου υγειονομικού περιστατικού, μέσα στους χώρους του ΕΑΚΝ/ΑΚ και μεταφοράς 

ασθενών σε ανάλογα νοσηλευτικά κέντρα ή Νοσοκομεία. 

ζ. Εισηγείται στην Ε.Δ. όλα τα θέματα και καλούμενος μετέχει στις συνεδριάσεις αυτής 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι 

υπάλληλοι, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, που κατέχουν οργανική θέση στο 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ανήκουν σε κλάδο/ειδικότητα που 

προβλέπεται ότι μπορεί να προΐσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.455/1988 

«Οργάνωση Υπηρεσιών Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά», εφόσον: 

Α. Κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων: 

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

ή 

β)  είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι 

αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν τον βαθμό Α΄ με 

πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στον βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει 

καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον είτε έχουν κατά την 

τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο 

βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση 

αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης  

ή 

γ) κατέχουν το βαθμό Α΄ και να έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη 

καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος 

ή 

δ) κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στον βαθμό 

αυτόν και έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, 

ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την 

οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. 

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

λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης 

επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές 

και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, 

Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες 

υπηρεσίες. 
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Β. Κλάδοι/ειδικότητες/βαθμοί Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης, που απαιτούνται ανά 

προκηρυσσόμενη θέση: 

Β1. Διεύθυνση  

i) Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης  

Για την προκηρυσσόμενη θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν 

υπάλληλοι βαθμού Α΄  ΠΕ του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά (π.δ.455/88-ΦΕΚ 209Α). 

IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

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

έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

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

τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε 

διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παρ. 1 

του άρθρου 8 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα 

οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών 

για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 

145 του Υ.Κ. 

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

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

ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι 

αρχίζει στις 13/01/2021 και λήγει στις 27/01/2021. 

2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση 

αυτής 

ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς. 

VI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στο Τμήμα Διοικητικού/Γραφείο Γραμματείας του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 

ΚΟΣΜΑ». Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 

του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην 

περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 

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

αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

3. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που 

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

περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση 

υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο 

του υπαλλήλου και στο αρχείο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ», λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει το Τμήμα 

Διοικητικού αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των 

επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία 

βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος 

ΑΔΑ: ΨΜ66469ΗΓ0-ΒΥ4



του υπαλλήλου από το Τμήμα Διοικητικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. 

4. Μετά το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας της παρ.3, 

το Τμήμα Διοικητικού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» κοινοποιεί αμελλητί σε κάθε υποψήφιο τη βεβαίωση των 

στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού του σημειώματος. Οι 

υποψήφιοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση, 

υποβάλλουν στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» τυχόν αντιρρήσεις τους επί των βεβαιώσεων, οι οποίες εξετάζονται από 

το Τμήμα Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών. 

5. Μετά το πέρας των διαδικασιών των παρ. 3 και 4, το Τμήμα Διοικητικού του Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» 

αποστέλλει αμελλητί στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τις βεβαιώσεις 

στοιχείων των υποψηφίων, τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα βιογραφικά τους 

σημειώματα καθώς και τυχόν αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους. 

VII. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Επιλογής 

Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού που ανήκει το ΕΑΚΝ/ΑΚ , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 

του Υ.Κ., όπως ισχύουν. 

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

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

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

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

3. Ακολούθως, μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του 

Υ.Κ., όπως ισχύει, και στο άρθρο 30 του ν. 4369/2016. Στη συνέχεια, το Σ.Ε.Π. καταρτίζει 

με βάση τη μοριοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 85 του Υ.Κ., πίνακα κατάταξης για κάθε 

προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 

4. Ακολουθεί η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται οι επτά (7) 

πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Κατά τη διαδικασία της δομημένης 

συνέντευξης, το Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη του το προσαρτημένο στην παρούσα 

περίγραμμα θέσης εργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης. 

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

πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή: 

33% για την ομάδα κριτηρίων α΄: Τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα   

επαγγελματικής κατάρτισης 

33% για την ομάδα κριτηρίων β΄: Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης, 

34% για την ομάδα κριτηρίων δ΄: Δομημένη συνέντευξη. 

6. Όποιος επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. τοποθετείται, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, στη Διεύθυνση  

του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
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ΚΟΣΜΑ», η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη 

γνωστοποίηση της επιλογής του, ως προϊστάμενος στη θέση για την οποία έχει επιλεγεί, 

για θητεία τριών (3) ετών. 

VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

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

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 

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

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

Διοικητικού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» οφείλει να ενημερώνει αμελλητί το Σ.Ε.Π. της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού οποτεδήποτε ανακύψει κώλυμα υποψηφιότητας του υποψηφίου. 

VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

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

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 

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

διαδικασίας επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου το Τμήμα 

Διοικητικού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» και Αθλητισμού οφείλει να ενημερώνει αμελλητί το Σ.Ε.Π. της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού οποτεδήποτε ανακύψει κώλυμα υποψηφιότητας του 

υποψηφίου. 

IX. TΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

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

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

οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

του Α.Σ.Ε.Π. 

X. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον 

δικτυακό τόπο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ», καθώς και στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. 

2. Το Τμήμα Διοικητικού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» γνωστοποιεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την προκήρυξη 

στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στον φορέα, προκειμένου να λάβουν γνώση οι 

υπάλληλοι. 

 

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΑΚΝ/ΑΚ 

ΑΓ.ΚΟΣΜΑ 

 

 

 

             ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΊ΄ΣΤΑΜΕΝΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΚΝ/ΑΚ 
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Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Α.1  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:   

ΟΝΟΜΑ:   

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:   

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:   

ΑΔΤ:   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Ι FAX:  

ΚΙΝΗΤΟ:   

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1. (εργασίας)  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2. (υπηρεσίας στην οποία υπηρετώ)  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2. (κατοικίας)  

Ε-ΜΑΙ Ι: 1. (εργασίας)   

Ε-ΜΑΙ Ι: 2. (προσωπικό)   

Α.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:  

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:  

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:   

ΒΑΘΜΟΣ:                

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ:  

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟLΟ ΥΠΗΡΕΤΩ:  

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔIΕYΘΥΝΣΗΣ  

ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ ......  
Αρ. πρωτ .........  

ΠΡΟΣ: Τμήμα  Διοικητικού του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

2
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Α.3.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (συμπληρώστε με Χ 
όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας) 
Είμαι υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και  κατέχω τον Α΄ βαθμό.  

Κατέχω οργανική θέση στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά και 

υπάγομαι στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 
 

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

Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό 
αυτόν και είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος 
και  
α) έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον  
ή  
β) έχω κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά μου, 
ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από 
την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό 
αυτόν και είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και  
α) έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον  
ή  
β) έχω κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά μου, 
ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από 
την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

Α4. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ : (συμπληρώστε με Χ  
όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας) 
 

 

Δεν αποχωρώ αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων 

 

Δεν διανύω δοκιμαστική υπηρεσία, δεν τελώ σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν 

έχω καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 

του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικήματα, δεν μου έχει επιβληθεί τελεσίδικα 

οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων 

(4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της 

ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ. 

 

Έχω απαλλαγεί από τα καθήκοντά μου ως προϊσταμένου βάσει της παρ.10 του 

άρθρου 86 του ν.3528/2007, όπως ισχύει και έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από 

την έκδοση της σχετικής απόφασης απαλλαγής μου  κατά την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες 

θέσεις ευθύνης 

 

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

 

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

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 

βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρ. 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή 
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και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας, γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του ν. 1599/1986. 

 

Ο/Η αιτών/-ούσα: 

 

 

Υπογραφή 

 

 

Ημερομηνία 
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Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
Β.1. ΤΥΠΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

   

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

   

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

   

ΣΥΝΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: 

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

   

ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

 
 

 
 

 
 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 

  
 

 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

 Διδακτορικό Δίπλωμα/  
Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 
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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔΑ: 

Τμήμα Εξειδίκευσης (εάν 
υπάρχει) 

Εκπαιδευτική Σειρά Έτος αποφοίτησης 

  
 

 
 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 

Ξένη γλώσσα Επίπεδο Τίτλος πιστοποιητικού/Φορέας 
έκδοσης 

   

   

   

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

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

Φορέας 
Επιμόρφωσης 

Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης 

Ημέρες/Ώρες 
επιμόρφωσης 

Κωδικός 
πιστοποίησης 

Ημερομηνίες 
παρακολούθησης 

(από ..έως) 
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Β.2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ  
(έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων) 
1. Πραγματική προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης 

ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 
 

     

     

   

                                     

Σύνολο: 

 

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

ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 

     

     

    

                              Σύνολο: 
 

 

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

ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 

     

     

 

                                  Σύνολο: 
 

Β.2.3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (με τις 
διατάξεις του αρ. 98 του Υ.Κ. και του Π.Δ. 69/2016) 

Διάρκεια 
απασχόλησης 

Φορέας απασχόλησης Θέση/ Ιδιότητα Απόφαση αναγνώρισης 

 
 
 

   

 
   

 
 
 

   

Β.3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

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

ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 

     

     

                            

                            Σύνολο: 
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Β.3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Ιδιότητα Φορέας Αντικείμενο εργασιών Έτος συμμετοχής 

    

    

    

Β.3.2. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Είδος 
συγγραφικού 

έργου 
Τίτλος συγγραφικού έργου Δημοσίευση σε: Έτος δημοσίευσης 

    

    

    

Β.3.3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ. 

Είδος 
δραστηριότητας 

(π.χ. ανακοίνωση, 
εισήγηση) 

Φορέας 
διοργάνωσης 

Θέμα εισήγησης/ανακοίνωσης Έτος διεξαγωγής 

    

    

Β.3.4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Είδος διδακτικής 
εμπειρίας 

Φορέας  Θέμα  Έτος  
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Β.3.5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

Φορέας 
επιμόρφωσης 

Πρόγραμμα επιμόρφωσης 
Ημέρες 

επιμόρφωσης 
Έτος επιμόρφωσης 

    

    

Β.3.6. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ: 

Είδος γνώσης 
(π.χ. επεξεργασία κειμένου) 

Τρόπος κτήσης της γνώσης χειρισμού Η/Υ 

  

Β.3.7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------ 

Υπογραφή 

 

 

……………………………………………  

(Ονοματεπώνυμο υποψηφίου)  

 

 

 

-------------------------------- 

Ημερομηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

  

ΈΚΔΟΣΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 Κωδικός θέσης:  

  

Τομέας Πολιτικής Κωδικός ΓΠ Τίτλος Θέσης Εργασίας 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

1.2 Προϊστάμενος Διεύθυνσης   

  

Οργανισμός Τόπος Εργασίας  (Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 
(Ν.Π.Δ.Δ.) 

ΕΛΛΑΔΑ 16604 ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΠΩΣΕΙΔΩΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

  

Σύντομη Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Λειτουργεί στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας και διεκπεραιώνει στην οργανική μονάδα στην 
οποία υπηρετεί, μέρος ή σύνολο διοικητικών εργασιών υπό την καθοδήγηση της προϊσταμένης αρχής  
με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας. 

  
 Γενικό Προφίλ 

Μισθολογικές Προβλέψεις Τύπος εργασιακής σχέσης Βαθμός 

 Υπαγωγή στο μισθολόγιο 
 

 Μόνιμο Προσωπικό 
 

 Α 

  Εξαίρεση από το 
μισθολόγιο 
 

    Προσωπικό Αορίστου Χρόνου 
  Β 

  Επιπλέον αμοιβές 
……………… 
 

  Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου 
  Γ 

   Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση 
εργασίας. 
Αναφέρατε……………………………. 
 

  Δ 

Ε 

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας 

Φορείς με τους οποίους 
συνεργάζεται  

Αναφέρονται στη θέση εργασίας Αναφέρεται σε 

Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

Προϊστάμενος του Τμήματος 
Διοικητικού 

Πρόεδρο και Επιτροπή 
Διοίκησης του EAKN/AK 

Δήμος Αλίμου 
Δήμος Ελληνικού 
 

Προϊστάμενος του Τμήματος 
Πολιτιστικών και Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων 

 

Αθλητικές Ομοσπονδίες Προϊστάμενος του Τμήματος 
Οικονομικού 
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Αθλητικούς  Συλόγους Προϊστάμενος του Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

  

Κύρια καθήκοντα 

 Εισηγείται και συντάσσει διοικητικά έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της 

Υπηρεσιακής μονάδας, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία. 

 Εξυπηρετεί τους συναλλασσόμενους με την υπηρεσία του. 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των θεμάτων που του ανατίθενται 

 Προτείνει τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας 

και της οργάνωσης της υπηρεσίας. 

 Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων της Ε.Δ., έχει δε κάθε 
αρμοδιότητα που του παρέχεται από τον Οργανισμό και τους διάφορους κανονισμούς 
εσωτερικής λειτουργίας που μπορεί να εκδοθούν μελλοντικά ως και κάθε ενέργεια που του 
ανατίθεται με απόφαση της Ε.Δ. του ΕΑΚΝ/ΑΚ. 

 Μεριμνά για τη στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό των υπηρεσιών και την κατά το 
δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και την κυκλική εναλλαγή του στις διάφορες 
θέσεις εργασίας και την υλοποίηση των προγραμμάτων Αθλητισμού. 

 Εγκρίνει τα κάθε λογής προγράμματα εργασιών και αδειών του προσωπικού και ευθύνεται για 
τη σωστή τήρησή τους, εισηγείται δε στην Ε.Δ. την έκδοση προγραμμάτων προπονήσεων 
αθλητικών σωματείων και την παραχώρηση χώρων και εγκαταστάσεων του Κέντρου για 
διεξαγωγή αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 Ευθύνεται και επιμελείται για το συντονισμό των υπηρεσιών στην κατάρτιση προγράμματος 
ετήσιων προμηθειών υλικού και τη διενέργεια των απαιτούμενων μειοδοτικών και λοιπών 
διαγωνισμών. 

 Ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία που του παρέχεται από τους Νόμους του Κράτους και τους 
κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας του ΕΑΚΝ/Αγίου Κοσμά για την πιστή τήρηση των οποίων 
είναι υπεύθυνος. 

 Ευθύνεται για την εξασφάλιση μέσων και διαδικασιών αντιμετώπισης ατυχήματος ή άλλου 
υγειονομικού περιστατικού, μέσα στους χώρους του ΕΑΚΝ/ΑΚ και μεταφοράς ασθενών σε 
ανάλογα νοσηλευτικά κέντρα ή Νοσοκομεία. 

 Εισηγείται στην Ε.Δ. όλα τα θέματα και καλούμενος μετέχει στις συνεδριάσεις αυτής χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 

Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία 
Εκπροσωπεί τη Διεύθυνση, όπου απαιτείται. 

Συνεργάζεται με τους Προϊστάμενους Τμημάτων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά 
καθώς και των λοιπών Υπουργείων και άλλων φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση 
της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. 
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Απαιτούμενα  Προσόντα 

Τυπικά  Προσόντα 
(άρθρο 6 του Π.Δ. 
455/1988  
(ΦΕΚ 209/Α) 
Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 
39/Α’)  
όπως ισχύει, 
άρθρο 4 και 27. 
 

 

Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος Βαθμού Α΄ Κατηγορίας ΠΕ 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 
Επιθυμητά 
προσόντα 

Γνώση της ελληνικής εθνικής νομοθεσίας και του εθνικού αθλητικού κανονιστικού     
   πλαισίου. 

Γνώση θεμάτων εργασιακών σχέσεων 

Γνώση της εθνικής νομοθεσίας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 

Γνώση σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και μεθοδολογίες αξιολόγησης 
   προσωπικού 

 Γνώση εκπόνησης και διαχείρισης προγραμμάτων αναπτυξιακού αθλητισμού 

Γνώση σχεδιασμού και πιστοποίησης διοικητικών διαδικασιών 

Γνώση του πολιτικού, διεθνούς και εθνικού κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, των  
   εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών, ιδίως στον τομέα του αθλητισμού 

Γνώση στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιας διοίκησης 

Συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, εισηγήσεις,  
   διδακτική εμπειρία, συγγραφικό έργο, έρευνες και δημοσιεύσεις 

Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο  
   της αλλοδαπής σε θέματα φυσικής αγωγής, αθλητικών, οικονομικών, πολιτικών ή   
   ανθρωπιστικών επιστημών,  Δημόσιας Διοίκησης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας της Ε.Ε. 

Οποιαδήποτε δεύτερη ξένη γλώσσα 

Γνώση χειρισμού Η/Υ 

Γνώση σχεδιασμού και διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

Ειδικές απαιτήσεις 
θέσης εργασίας 

Εργασία πέραν του τυπικού ωραρίου. 
 

Εμπειρία 
αρ. 29 του 
Ν.4369/2016 (Α΄33) 

Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (01) έτος τουλάχιστον 
ή 

Κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς προς τον Αθλητισμό διδακτορικού διπλώματος 
ή 

Κατοχή πτυχίου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) 
ή 

Κατοχή αναγνωρισμένου συναφούς προς τον Αθλητισμό μεταπτυχιακού τίτλου  
   σπουδών, κατοχή βαθμού Α’ (με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (06) έτη στο 
   βαθμό αυτό) 
ή 

Κατοχή βαθμού Α’ και άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος για τρία (03)  
   έτη τουλάχιστον 
ή 

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

Δεξιότητες Να διαθέτει ηγετική φυσιογνωμία 

Να είναι οργανωτικός/ή 
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Να επιδεικνύει συνεργατικό, ομαδικό και ενωτικό πνεύμα με όλες τις βαθμίδες  
    ιεραρχίας 

Να ενθαρρύνει, να δίνει κίνητρα και να επιβραβεύει 

Να κατέχει επικοινωνιακές δεξιότητες 

Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να διαθέτει ικανότητες λήψης αποφάσεων 

Να είναι αξιόπιστος, αντικειμενικός και εχέμυθος/-η 

Να διαθέτει ικανότητα διαχείρισης κρίσεων – συγκρούσεων, επίλυσης διαφορών,  
   κινδύνων-αλλαγών 

Να είναι προσαρμοστικός και ευέλικτος 

Να διαθέτει διαπραγματευτικές ικανότητες 

Να εργάζεται αποτελεσματικά κάτω από συνθήκες πίεσης 

Να διαθέτει αυτοέλεγχο, θετικό προσανατολισμό και αυτοπεποίθηση 

Να είναι ανοιχτός/ή σε νέες ιδέες, λύσεις προτάσεις 

  

Διάρκεια θητείας  
Υποχρεωτική επιμόρφωση 
πριν την ανάληψη της 
θέσης  

 Άλλες Πληροφορίες 

Τρία (03) έτη 
 
 
 

 ΟΧΙ   
 

  

Υπογραφή Προέδρου  

 
 

ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ 
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