
 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 15/7/2021 

 

Αθήνα, 15-07-2021 

Αριθ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΠ/ΑΤΓΡ/8278 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 57, Αθήνα 

Ταχ. Κώδικας 10564 

Πληροφορίες :Aυτοτελές Τμήμα Γραμματείας ΟΔΑΠ 

Τηλέφωνο :210-3722500 

Email :atgr@tap.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη, με 

απόσπαση, αναγκών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 

(Ο.Δ.Α.Π.). 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Δ.Α.Π., σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 43 

του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), ενόψει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και προκειμένου να 

στελεχωθούν οι νεοσυσταθείσες με τον προαναφερθέντα νόμο, οργανικές του μονάδες, 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
Τους/τις ενδιαφερομένους/ες μονίμους/ες ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, όπως οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 

101) να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα για 

την κάλυψη, με απόσπαση, κενών οργανικών θέσεων του ΟΔΑΠ και για την εξυπηρέτηση 

επειγουσών αναγκών των κατωτέρω οργανικών μονάδων : 

 
 

Α) Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων 

 

Για την κάλυψη κενών θέσεων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, υποβάλλονται αιτήσεις για : 

 
• θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού και ελλείψει αυτών θέσεις 

μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

• θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

 
Β) Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 

 

Για την κάλυψη κενών θέσεων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, υποβάλλονται αιτήσεις για : 

 
• θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

• θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 
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• θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής 

 
Γ) Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων 

 

Για την κάλυψη κενών θέσεων του Τμήματος, υποβάλλονται αιτήσεις για : 

 
• θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού και ελλείψει αυτών θέσεις 

μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

• θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

 
Δ) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας ΟΔΑΠ 

 

Για την κάλυψη κενών θέσεων του Τμήματος, υποβάλλονται αιτήσεις για : 

 
• θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 

• θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 

  

Ε) Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας 

 

Για την κάλυψη κενών θέσεων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, υποβάλλονται αιτήσεις για : 

 
• θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών 

• 1 θέση ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών 

• 1 θέση ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών 

 

 
Το αντικείμενο εργασίας είναι η άσκηση καθηκόντων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των 

ανωτέρω οργανικών μονάδων του ΟΔΑΠ, οι οποίες περιγράφονται στα Άρθρα 24-25, 28 – 

31 του Ν. 4761/ 2020. 

Η απόσπαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του Άρθρου 43 του Ν. 4761/ 

2020, κατά παρέκκλιση των Άρθρων 41 – 44 του Ν. 4674/ 2020 (Α΄ 53) και χωρίς να απαιτείται 

απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με την ίδια σχέση 

εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. 

 
Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους 

θέση και η καταβολή των αποδοχών τους βαρύνει τον ΟΔΑΠ. 

 
Η χρονική διάρκεια της απόσπασης είναι διετής, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. 

 
Η επιλογή των υπαλλήλων θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. του ΟΔΑΠ με βάση τα στοιχεία του 

βιογραφικού τους και, εφόσον αυτά δεν επαρκούν, κατόπιν διενέργειας προφορικής συνέντευξης 

από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν : 

 
α. Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα). 

β. Βιογραφικό σημείωμα. 

γ. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 

 
Τρόπος υποβολής αίτησης 

Οι υπογεγραμμένες αιτήσεις και όλα τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στο mail : atgr@tap.gr 
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Για την επιτυχή λήψη της αιτήσεώς σας και για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει η αίτηση, 

οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Αυτοτελές 

Τμήμα Γραμματείας του ΟΔΑΠ. 

 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και ξεκινά με την ανάρτηση 

της οικείας πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

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

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΔΑΠ. 

 

 

 

 

 

Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να εισαχθεί στο 

διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου. 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΟΔΑΠ 

 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Για την πλήρωση θέσεων των οργανικών μονάδων του ΟΔΑΠ. 

 
Π Ρ Ο Σ: 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΟΔΑΠ 

Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας ΟΔΑΠ 

Ελευθερίου Βενιζέλου 57, Τ.Κ.10564, Αθήνα 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………… 

ΟΝΟΜΑ: ………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: …………………… 

Αρ. Δελ. Ταυτότητας: …………………. 

Δ/νση Κατοικίας: οδός ……………….. 

Αριθ. …… Περιοχή: …………………… 

 

Τηλ. Κατοικίας: ………………………… 

Τηλ. Κινητό: ………………………..….. 

Ηλ. Διεύθυνση:………………………… 

 

Υπηρετώ ως υπάλληλος στ...: ……… 

…………………………………………… 

Διεύθυνση: ……………………………… 

Τμήμα: …………………………………… 

Κατηγορία / Κλάδος: …………………… 

Δ/νση Εργασίας: ……………… αρ. … 

Τ.Κ.: …………. Περιοχή: ………………. 

Τηλ. Εργασίας: …………………………. 

Τηλεομ. εργασίας: …………………….. 

Ημερομηνία: 

 
 

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά: 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

Υποβάλλω την αίτησή μου για απόσπαση στη: 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. του ΟΔΑΠ. 
 

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
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