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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
10163 Καλλιθέα
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19/12/2017
Αρ.Πρωτ.3815

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη
Ι. τις διατάξεις:
1. των άρθρων 44-51 του ν. 4339/2015 : «Αδειοδότηση
παρόχων
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής …..» (Α’133)
και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 49 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3ο
παρ. ε’, του νόμου 4506/2017 (Α’191) και ισχύει.
2. του Π.Δ. 50/2011 (ΦΕΚ Α 39) περί «καθορισμού των προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημοσίου Τομέα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
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Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 208), όπως ισχύει,
4. του ΠΔ 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α΄ 210),
5. του ΠΔ 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α’ 117),

ΙΙ. Την υπ’ αρ. 1004/26-04-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 197) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών
και Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης περί Διορισμού του
Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΟΜΕ, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2604/12-09-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 443) ΚΥΑ των ιδίων
Υπουργών.
εκδίδουμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
1.
Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε
(Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), συστήθηκε με το ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α 133) και είναι νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια
των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (Α` 314), όπως έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α` 212),
λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική μορφή της Ανώνυμης
Εταιρείας, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον
Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Το ΕΚΟΜΕ λειτουργεί με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που
αφορούν στην υποστήριξη των δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και
επιχειρήσεων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής
τεχνολογίας, καθώς και στην εξειδικευμένη υποβοήθηση των σχετικών
επικοινωνιακών πολιτικών του Δημοσίου.
2.
Προκειμένου το ΕΚΟΜΕ να ανταποκριθεί στην αποστολή του, απαιτείται οι
διευθύνσεις και τα Τμήματά του να στελεχωθούν από ισχυρές επιστημονικές
ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες.
Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού.
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Συγκεκριμένα προκηρύσσονται είκοσι (20) θέσεις προσωπικού ως εξής:
Α. Δέκα (10) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΠΕ των κλάδων/ειδικοτήτων
Διοικητικού/Οικονομικού, Πληροφορικής, Μηχανικών (ηλεκτρολόγων μηχανικών,
ηλεκτρονικών μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων μηχανικών κλπ.),
Μεταφραστών–Διερμηνέων, Βιβλιοθηκονόμων, Καλλιτεχνικών Ειδικοτήτων της ΕΡΤ
Α.Ε. (όπως σκηνοθέτες, διευθυντές παραγωγής, κλπ.) καθώς και Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού, με ειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης
και της οικονομίας ή της νομικής επιστήμης, ή της πληροφορικής, ή της
επικοινωνίας ή των διεθνών σχέσεων, ή των δημοσίων σχέσεων, ή της παραγωγής
και διαχείρισης οπτικοακουστικών έργων, ή της δημοσιογραφίας και των νέων
μέσων, ή της αρχειονομίας–τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος, ή της
ψηφιοποίησης αναλογικού οπτικοακουστικού αρχείου, ή της διαχείρισης
πολιτισμικού περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών ή της ιστορίας–αρχαιολογίας
(καθώς και όλων των συναφών αντικειμένων).
Β. Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΤΕ των κλάδων/ειδικοτήτων ΔιοικητικούΛογιστικού, Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών Ειδικοτήτων της ΕΡΤ Α.Ε. (όπως
σκηνοθέτες, διευθυντές παραγωγής, κλπ.), Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών
Σπουδών (γραφιστική, φωτογραφία, κλπ.), Μηχανικών (ηλεκτρολόγων,
ηλεκτρονικών, μηχανολόγων κλπ.).
Γ. Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών
Γραμματέων, Προσωπικού Η/Υ (Πληροφορικής), Τεχνικών, Μεταφραστών–
Διερμηνέων, Τυπογραφίας, Τηλεφωνητών, και Καλλιτεχνικών Ειδικοτήτων της ΕΡΤ
Α.Ε. (όπως σκηνοθέτες, διευθυντές παραγωγής, κλπ.).
Δ. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας Γενικών
Καθηκόντων, Επιμελητών, Εργατών.

Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπ’ όψιν τα προσόντα που προβλέπονται στις
διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει.
3.
Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή είναι:
σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία σε συναφή
αντικείμενα με αυτά των δράσεων του ΕΚΟΜΕ, άριστη ή πολύ καλή γνώση της
αγγλικής, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, προϋπηρεσία σε κεντρικές
θεματικές διευθύνσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, εμπειρία στο σχεδιασμό
και υλοποίηση – διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, εμπειρία στο σχεδιασμό,
στην αξιολόγηση και υλοποίηση κρατικών πολιτικών, προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς
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και διεθνείς οργανισμούς, μελέτες, δημοσιεύσεις και συνέδρια, συμμετοχή σε
ομάδες εργασίας και διοίκησης έργου, επιτελική εμπειρία.
4.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για τους
οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους
ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 3 του ν.
4339/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3ο παρ. ε’ του νόμου 4506/2017
(Α’191) και ισχύει.
5.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση
(επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση), μέχρι τη Δευτέρα 15
Ιανουαρίου 2018, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής
(Φραγκούδη και Αλ. Πάντου 11 Καλλιθέα), κατά τις εργάσιμες μέρες και τις ώρες
από 08.00 έως 15.00.
6.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται λεπτομερειακά η
επαγγελματική εμπειρία με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν υπηρετήσει οι
ενδιαφερόμενοι και τα αντικείμενα που έχουν χειρισθεί.
β) Υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του βιογραφικού
σημειώματος.
γ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο θα προκύπτουν βασικά
στοιχεία προσωπικού μητρώου μεταξύ των οποίων και στοιχεία της πειθαρχικής
τους κατάστασης. Εφόσον το πιστοποιητικό υπηρεσιακό μεταβολών δεν
προσκομιστεί από τους υποψηφίους, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία μας κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ.ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.07.2007 ΚΥΑ (Β΄ 1171).
7.
Επισημαίνεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται
στο ΕΚΟΜΕ βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να
αναλάβουν θέσεις ευθύνης στο ΕΚΟΜΕ.

8.
Οι φορείς στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση
παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους καθώς και
στους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς (Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ του
ευρύτερου δημόσιου τομέα). Ιδιαίτερα τα Υπουργεία παρακαλούνται για την άμεση
ενημέρωση των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών καθώς και των φορέων που
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εποπτεύονται ή υπάγονται σε αυτά. Επίσης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
παρακαλούνται για την άμεση διαβίβαση της παρούσης στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.
9.
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
10.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 9098700 – 01.

ενδιαφερόμενοι

μπορούν

να

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. Όλα τα Υπουργεία στις Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες από
τις οποίες συγκροτούνται καθώς και τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες,
Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημοσίου τομέα)
α/α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

1.

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

2.

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

3.

Εθνικής Άμυνας

4.

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

5.

Εξωτερικών

6.

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

7.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

8.

Υγείας

9.

Πολιτισμού και Αθλητισμού

10.

Οικονομικών

11.

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

12.

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

13.

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

14.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

15.

Επικρατείας

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

17.

Γενική Γραμματεία Συντονισμού

18.

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
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Β. ¨Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού
(με την παράκληση να διαβιβάσουν άμεσα την παρούσα και σε όλους τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους)
α/α

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.

Αττικής

2.

Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

3.

Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

4.

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

5.

Μακεδονίας- Θράκης

6.

Αιγαίου

7.

Κρήτης

Γ. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
α/α

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

1.

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

2.

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

3.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

4.

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

5.

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)

6.

Επιτροπή Ανταγωνισμού

7.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

8.

Συνήγορος του Καταναλωτή

9.

Συνήγορος του Πολίτη

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 ΑΘΗΝΑ
(για
την ενημέρωση
της
σελίδας του
δικτυακού
τόπου
www.minadmin.gov.gr)
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ΑΙΤΗΣΗ
του/της

ΠΡΟΣ:
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

Υπόψη κ. Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης

Σας υποβάλω τα σχετικά δικαιολογητικά
και παρακαλώ να εξετάσετε το αίτημα
μου για απόσπασή μου στο ΕΚΟΜΕ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
Α.Δ.Τ.:
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (Μόνιμου/ΙΔΑΧ)
Φορέας Οργανικής Θέσης:

Υπηρεσία που υπηρετώ:

Κατηγορίας:
Κλάδου:
Βαθμού:
Τηλέφωνο:
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Ημερομηνία ……………….
Θέμα: «Υποβολή αιτήματος για
απόσπαση στο Εθνικό Κέντρο
Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.)»

Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ
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