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ΘΔΜΑ:Πξφζθιεζεεθ λένπ εθδήισζεοελδηαθέξνληνο (79Δ/2018)γηα ηελ πιήξσζε ζέζεοΔηδηθνχ 

Σνκεαθνχ Γξακκαηέα ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.)ηνπ ΤπνπξγείνπΔξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ λ. 4369/2016 (Α’ 33), φπσο ηζρχεη. 

 

Η Τπνπξγόο 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ λ. 4369/2016 «Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ θαη επηινγήο 

πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα - αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α’ 33), φπσο ηζρχνπλ. 

β) ησλ άξζξσλ 20 έσο 23 ηνπ λ. 4440/2016 «Δληαίν χζηεκα Κηλεηηθφηεηαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ππνρξεψζεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ άξζξσλ 

6 θαη 8 ηνπ N. 4369/2016, αζπκβίβαζηα θαη πξφιεςε ησλ πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α’ 224), φπσο ηζρχνπλ. 

γ) ηνπ λ. 3528/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (Α’ 26), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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δ) ηνπ λ. 3996/2011 «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Ρπζκίζεηο ζεκάησλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄170) 

ε) ηνπ π.δ. 81/2017 «Καζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη Αλαπιεξσηψλ 

Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Σνκεαθψλ θαη Δηδηθψλ Σνκεαθψλ Γξακκαηέσλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ άζθεζεο απηψλ» (Α’ 113). 

ζη) ηνπ π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», φπσο ηζρχεη. 

δ) ηνπ π.δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα», φπσο ηζρχεη. 

 

2. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ηνπ π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ», 

β) ηνπ π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο»(Α΄168), φπσο ηζρχεη 

 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζ. ΓΙΓΚ/Φ.38/νηθ.40717/24.11.2017 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «χζηαζε 

Δηδηθνχ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Γηνηθήζεσλ (Δ..Δ.Γ.), θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη Οξηζκφο Μειψλ 

ηνπ Α΄ Σκήκαηνο» ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4369/2016  (Β΄4125)(ΑΓΑ: 6ΙΙΥ465ΥΘΦ-Μ8Χ). 

 

5. Σν εηδηθφ πεξίγξακκα ζέζεο εξγαζίαο ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηελ 

παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

 

6. Σελ αλάγθε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε :  

 

1. Απεπζύλνπκε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ 

Δηδηθνύ Σνκεαθνύ Γξακκαηέα ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο  

 

Ι. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΡΟ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΗ 

 

Σα θαζήθνληα ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο ζπλίζηαληαη ζηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ π.δ. 81/2017 θαη 

εηδηθφηεξα απνηππψλνληαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνχζα Πεξίγξακκα Θέζεο Δξγαζίαο (Π.Θ.Δ.). 
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ΙΙ. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηα ηελ πξνο πιήξσζε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ ηα κέιε ηνπ 

Μεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4369/2016 (Α’ 33), θαζψο θαη ππνςήθηνη πνπ δελ ππεξεηνχλ ζην 

δεκφζην ηνκέα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. α’ ηνπ λ. 4369/2016 (Α’ 33), φπσο ηζρχεη ή 

ππεξεηνχλ ζην δεκφζην ηνκέα κε ζρέζε άιιε απφ ηε ζρέζε ηαθηηθνχ κφληκνπ ππαιιήινπ ή 

ππαιιήινπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (Ι.Γ.Α.Υ.). 

 

IΙΙ. ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ – ΑΤΜΒΙΒΑΣΑ – ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 

 
Γελ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο: 

 Όζνη θαηαδηθάζζεθαλ γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε 

(θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, 

θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ` ππνηξνπή ζπθνθαληηθή 

δπζθήκεζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

 Οη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί. 

 Όζνη, ιφγσ θαηαδίθεο, έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν 

δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή. 

 Όζνη ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. 

 Δθείλνη ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί ηειεζηδίθσο νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή αλψηεξε ηνπ 

πξνζηίκνπ απνδνρψλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ παξάπησκα κέρξη ηε 

δηαγξαθή ηεο πνηλήο θαηά ην άξζξν 145 ηνπ λ. 3528/2007. 

 

Χο πξνο ηηο ηδηφηεηεο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο πξνο 

πιήξσζε ζέζεο, θαζψο θαη γηα ηα δεηήκαηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 20 επ. ηνπ λ. 4440/2016 (Α’ 224). 

 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππνςεθίσλ πνπ δελ ππεξεηνχλ ζην δεκφζην ηνκέα ή ππεξεηνχλ ζην 

δεκφζην ηνκέα κε ζρέζε άιιε απφ ηε ζρέζε ηαθηηθνχ κφληκνπ ππαιιήινπ ή ππαιιήινπ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (Ι.Γ.Α.Υ.) ηζρχνπλ ηα πξνζφληα θαη 

θσιχκαηα δηνξηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 4 έσο θαη 10 ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Μέξνπο 

Α΄ ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ  

Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, Α΄ 26).  

 

ΙV.Σξόπνο απόδεημεο πξνζόλησλ: 

Σα απαηηνχκελα γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην βηνγξαθηθφ ησλ ππνςήθησλ πξνζφλησλ 

δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ θεθαιαίνπ VII. 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  ΔΠΙΛΟΓΗ. 



ΑΔΑ: Ω57465Θ1Ω-ΘΕ3 

4 
 

Πέξαλ ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ (βαζηθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ) φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην 

ζπλεκκέλν Π.Θ.Δ., απαηηνχληαη: 

 

Α. Ξέλεο Γιώζζεο: Σνπιάρηζηνλ θαιή γλψζε μέλεο γιψζζαο (ΚΧΓ. 052) 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο γισζζνκάζεηαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα 

Γισζζνκάζεηαο, πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ. 

 
Β. Δξγαζηαθή Δκπεηξία –Σξόπνο απόδεημεο απηήο 

Η εξγαζηαθή εκπεηξία: 

 Πεληαεηήο (5εηήο) εξγαζηαθή εκπεηξία ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα, ζπλαθήο κε ηα θαζήθνληα 

ηεο ζέζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην ζπλεκκέλν  Π.Θ.Δ. (ΚΧΓ. 043) 

 Άζθεζε θαζεθφλησλ ζε ζέζε επζχλεο γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο ζην Γεκφζην ή ηδησηηθφ 

ηνκέα ζπλαθήο κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην ζπλεκκέλν Π.Θ.Δ.  

(ΚΧΓ. 035), 

 

θαζψο θαη ηπρφλ πξφζζεηε εκπεηξία,  

απνδεηθλύνληαη σο θαησηέξσ: 

 

1. Γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 1ηνπ λ. 4369/2016 (Α’ 33) απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ή αληίζηνηρεο βεβαίσζεο 

ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο απφ ηελ ππεξεζία ηνπο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ κεηξψνπ 

ηνπ ππαιιήινπ. 

2. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα, ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ απφδεημε ηνπ είδνπο θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο εκπεηξίαο, 

είλαη ηα εμήο: 

 

Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ εκεδαπή: 

 

(i) Γηα ηνπο κηζζσηνχο: 

 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεο αζθάιηζεο. 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ εξγνδφηε, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη επαθξηβψο, ε ρξνληθή δηάξθεηα 

θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ  

 

(ii) Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο: 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεο αζθάιηζεο. 
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 Mία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ λα θαιχπηνπλ  

ελδεηθηηθψο ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. 

 

Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή: 

 

Γηα εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή επηπιένλ ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηηο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, πεξηπηψζεηο ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη: 

(i) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή: 

 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε ρξνληθή 

δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη  

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή ακηγψο 

ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε, γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

(ii) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεσηηθή: 

 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε ρξνληθή 

δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε αζθάιηζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαηά ηε 

λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ. 

 

(iii) Όηαλ ν ρξφλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο κπνξεί 

λα απνδεηθλχεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ θνξέα.  

 

(iv) ηηο πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ηπρφλ πξνυπεξεζίαο εθαξκφδνληαη ηα ηζρχνληα πεξί δηθαηψκαηνο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζην 

θξάηνο - κέινο πνπ παξαζρέζεθε ε εξγαζία. Γηα ηελ αμηνιφγεζε απηήο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε  

ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ην αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν ηνπ θξάηνπο - κέινπο πξνέιεπζεο. 

 

3. Γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4369/2016 (Α’ 33) 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία εθηφο δεκνζίνπ ηνκέα, ε νπνία ηπρφλ δελ έρεη αλαγλσξηζζεί σο 

πξνυπεξεζία δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 69/2016 (Α’ 127), κπνξεί λα απνδεηρζεί κε ηα 

παξαπάλσ αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.   

 

V. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ 

Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ αρχίηει τθν Σετάρτθ  8  Αυγοφςτου 2018 και ϊρα 

8.00 π.μ και λιγει τθν Δευτζρα 10 επτεμβρίου 2018 και ϊρα 14.00 μ.μ. 
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VΙ. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ  

 

Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην Α..Δ.Π. απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ (www.asep.gr). Με ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη αλαιπηηθφ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ, πξνθεηκέλνπ νη ππνςήθηνη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα θαηά ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο απφ ην Δ..Δ.Γ. Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ 

αηηήζεσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) ζηε δηαδξνκή: «Βνήζεηα-

Δγρεηξίδηα Υξήζεο». 

 

VII. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  ΔΠΙΛΟΓΗ 

 

1. Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δηδηθφ πκβνχιην Δπηινγήο Γηνηθήζεσλ 

(Δ..Δ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4369/2016.  

2. Σν Δ..Δ.Γ. θξίλεη ην παξαδεθηφ ησλ αηηήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνινγεί ηα πξνζφληα ησλ 

ππνςεθίσλ βάζεη ησλ δεισζέλησλ ζηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα. Δλ ζπλερεία θαιεί ηνπο 

επηθξαηέζηεξνπο λα ππνβάιινπλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην 

βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα πξνζφλησλ δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπλεθηηκά ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηα 

ησλ ππνςεθίσλ, θαηφπηλ δηελέξγεηαο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ζηελ νπνία θαινχληαη ππνρξεσηηθά, 

εθφζνλ ππάξρνπλ, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ππνςήθηνη, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) πξέπεη λα 

είλαη ππνςήθηνη, κέιε ηνπ Μεηξψνπ. 

3. ηε ζπλέρεηα, ην Δ..Δ.Γ. ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εηζήγεζε κε ηνπο ηξεηο (3) επηθξαηέζηεξνπο ππνςεθίνπο, κέρξη έλαο (1) εθ 

ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα επηιέγεηαη κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ ππεξεηνχλ ζην δεκφζην ηνκέα. 

4. Ο δηνξηζκφο ηνπ Δηδηθνύ Σνκεαθνύ Γξακκαηέα ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε απφθαζεο ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε νπνία επηιέγεη ππνρξεσηηθά έλαλ απφ ηνπο ηξεηο (3) επηθξαηέζηεξνπο 

ππνςεθίνπο γηα ηελ πξνο πιήξσζε ζέζε. Η απφθαζε δηνξηζκνχ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.   

5. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ Α..Δ.Π. κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

δηνξηζκνχ θαη εμεηάδνληαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

 

Θέκαηα Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο 

 

Ο Δηδηθόο Σνκεαθόο Γξακκαηέαο ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο δηνξίδεηαη ζην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζεηεία ηεζζάξσλ (4) εηψλ, 

έρνληαο δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα κία θνξά. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπλνιηθή ζεηεία δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα νθηψ (8) έηε.   

 

Ο Δηδηθόο Σνκεαθόο Γξακκαηέαο ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαηαιακβάλεη ζέζε 

πξνζσπηθνχ ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ Θέζεσλ κε βαζκφ 1ν . Η απαζρφιεζή ηνπ είλαη απνθιεηζηηθή 
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θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. Μεηά ηε ιήμε ή ηελ παχζε ηεο ζεηείαο ηνπ, ν ππάιιεινο 

επαλέξρεηαη ζην θνξέα πνπ ππεξεηνχζε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δεκφζην ππάιιειν.  

 

VIIΙ. ΥΡΟΝΟ ΤΝΓΡΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΧΝ-ΚΧΛΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ 

 

1. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα επηινγήο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο. 

2. Σα θσιχκαηα ππνςεθηφηεηαο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο, θαζψο θαη θαηά ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ Δηδηθνύ Σνκεαθνύ Γξακκαηέα ώκαηνο 

Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο.  

 

ΙX. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

1. Η παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη ακειιεηί ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ. 

2. Μεηά ηελ αλάξηεζή ηεο, δεκνζηεχεηαη ακειιεηί ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζψο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Α..Δ.Π. 

3. Η παξνχζα πξνθήξπμε ηνηρνθνιιάηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ. 

4. Η Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γλσζηνπνηεί κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηελ 

πξνθήξπμε ζηνπο ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ή ππεξεηνχλ ζηνλ θνξέα, θαζψο επίζεο θαη 

ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηνπο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη 

ππάιιεινη. 

5. Οη απνδέθηεο ηεο παξνχζαο, γλσζηνπνηνχλ, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ηελ πξνθήξπμε ζηνπο 

ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ή ππεξεηνχλ ζην θνξέα, θαζψο θαη ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηνπο 

θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη ππάιιεινη.  

6.Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ είλαη αξκφδην γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζηηο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο θαη ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ. 

 

Με ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο παχεη λα ηζρχεη ε κε αξηζκ. πξση. 3348/Γ9.947/19-1-2018 (ΑΓΑ: 

Χ1ΣΣ465Θ1Χ-ΣΓΔ) πξνεγνχκελε Πξνθήξπμε. 

 

 

 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 

 

ΔΤΣΤΥΙΑ ΑΥΣΙΟΓΛΟΤ 
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πλεκκέλα: 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Πεξίγξακκα ζέζεο εξγαζίαο Δηδηθνχ Σνκεαθνχ Γξακκαηέα ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 

 

1. Όια ηα Τπνπξγεία 

α) Γξαθεία Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ 

β) Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ 

2. Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο 

α) Γξαθεία Γεληθψλ/Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ 

β) Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ 

3. Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) gd_prosl@asep.gr 

4. Δηδηθφ πκβνχιην Δπηινγήο Γηνηθήζεσλ (Δ..Δ.Γ.) 

5. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεληθή Γηεχζπλζε Απνθέληξσζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(πξνθεηκέλνπ λα θνηλνπνηεζεί ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ). 

 

Κνηλνπνίεζε: 

Α.Γ.Δ.Γ.Τ., Φχιια 2 θαη Φηιειιήλσλ, 105 57 Αζήλα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ  

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

 

ΖΚΔΟΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ: 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2018 Κωδικόσ κζςθσ:  

 

Σομζασ Πολιτικισ Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΔΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΟΜΕΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΩΜΑΣΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Οργανιςμόσ Σόποσ Εργαςίασ  (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 8, ΑΘΗΝΑ 10110 

 

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ 

Επικεφαλισ τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ των υπθρεςιϊν του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 
(.ΕΠ.Ε.) του Τπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 
υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ και τθ διοικθτικι εφαρμογι τθσ πολιτικισ των υπθρεςιϊν, των 
οποίων προΐςταται και τθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ του Τπουργείου, όπωσ αυτι προςδιορίηεται 
από τθν Κυβζρνθςθ και τα όργανά τθσ. 
 

Γενικό Προφίλ 

Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ Tφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ Βακμόσ 

  Τπαγωγι ςτο μιςκολόγιο Κατθγορία Ειδικϊν Θζςεων 1οσ 

  Εξαίρεςθ από το 
μιςκολόγιο 

 2οσ 

  Επιπλζον αμοιβζσ    
 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Θζςεισ εργαςίασ με τισ οποίεσ 

ςυνεργάηεται: 

Αναφζρονται ςτθ κζςθ 

εργαςίασ: 

Αναφζρεται ςε: 

 Πολιτικι θγεςία του Τπουργείου 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

 Διοικθτικοί Γραμματείσ,  

Αναπλθρωτζσ Διοικθτικοί 

Γραμματείασ, Σομεακοί 

Γραμματείσ και Ειδικοί Σομεακοί 

 Οι Προϊςτάμενοι των 

υπθρεςιϊν του 

Τπουργείου Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ 

 Οι προϊςτάμενοι τθσ 

 Τπουργό Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ 

 Κυβερνθτικά όργανα 
ςυναρμόδια κατά τθν 
υλοποίθςθ τθσ 



ΑΔΑ: Ω57465Θ1Ω-ΘΕ3 

11 
 

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ 

Θζςεισ εργαςίασ με τισ οποίεσ 

ςυνεργάηεται: 

Αναφζρονται ςτθ κζςθ 

εργαςίασ: 

Αναφζρεται ςε: 

Γραμματείσ υπουργείου και των  

άλλων υπουργείων 

 Προϊςτάμενοι Γενικϊν 

Διευκφνςεων του Τπουργείου 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

λοιπϊν Τπουργείων 

 Εποπτευόμενοι φορείσ, αυτοτελείσ 

υπθρεςίεσ, ϊματα Επικεϊρθςθσ 

και Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ  

(Εκνικό Συπογραφείο, Γενικόσ 

Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Α..Ε.Π., ΕΛΣΑΣ, υνιγοροσ 

του Πολίτθ, Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ 

ΑΕ, ΑΑΔΕ, ΕΑΑΔΗΤ) 

 Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου 

Σομζα» 

 Ενιαία Αρχι Πλθρωμϊν 

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ΟΟΑ, ΕΙΡΑ, 

EUPAN, ΔΟΕ 

Κεντρικισ Τπθρεςίασ και 

των Περιφερειακϊν 

Τπθρεςιϊν του ϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 

 

 

 

 

 

 

πολιτικισ του 
Τπουργείου 

 

 

Κακικοντα 

Α. Κφριεσ  Αρμοδιότθτεσ 
Κφριεσ αρμοδιότθτεσ του Ειδικοφ Σομεακοφ Γραμματζα .ΕΠ.Ε., ςφμφωνα με τα άρκρα5, 6 και 
7 του Π.Δ. 81/2017, τα άρκρα 2 παρ. 2 περ. εϋ και 41 του π.δ. 134/2017 και το άρκρο 7 του ν. 
3996/2011 αποτελοφν ιδίωσ οι εξισ: 
1. Η επικουρία του Τπουργοφ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, κατά τθ διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ των δθμόςιων πολιτικϊν του Τπουργείου και προςδιοριςμοφ των 
ςτρατθγικϊν του ςτόχων. 

2. Ο ςυντονιςμόσ των οργανικϊν μονάδων του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (.ΕΠ.Ε.), 
προσ τθν κατεφκυνςθ εξυπθρζτθςθσ των ςτρατθγικϊν ςτόχων του και υλοποίθςθσ των 
ςχεδιαηόμενων πολιτικϊν. 

3. Η διαςφάλιςθ ςυντονιςμοφ των υπθρεςιϊν του .ΕΠ.Ε. κατά τθ διαχείριςθ κρίςεων. 
4. Η κακοδιγθςθ των προϊςταμζνων των υπθρεςιϊν του .ΕΠ.Ε. κατά τθ διαδικαςία 

περαιτζρω εξειδίκευςθσ των ςτρατθγικϊν ςτόχων που ζχουν τεκεί από τον Τπουργό 
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κατά το μζροσ τθσ 
αρμοδιότθτάσ του και θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ αυτϊν. 

5. Η παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και επίτευξθσ των δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων. 

6. Η ευκφνθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των υπθρεςιϊν του .ΕΠ.Ε.. 
7. Η προςυπογραφι όλων των εγγράφων που υπογράφονται από τον Τπουργό Εργαςίασ, 
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Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κατά το μζροσ αρμοδιότθτάσ του, 
εφόςον προζρχονται από τισ υπαγόμενεσ ςε αυτόν υπθρεςίεσ. 

8. Η κατάρτιςθ ετιςιασ ζκκεςθσ προσ τον Τπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κατά το μζροσ τθσ αρμοδιότθτάσ του, για τθν πορεία υλοποίθςθσ 
των πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν ςτόχων των υπθρεςιϊν του .ΕΠ.Ε. 

9. Η αξιολόγθςθ του προςωπικοφ των υπθρεςιϊν του .ΕΠ.Ε., ςφμφωνα με το ιςχφον 
κανονιςτικό πλαίςιο. 

10. Οι αρμοδιότθτεσ που μεταβιβάηονται ςε αυτόν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 54 
του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα (π.δ. 63/2006), 
μεταξφ των οποίων μπορεί να ςυμπεριλαμβάνονται: 
-  Η ζκδοςθ εγκυκλίων προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τα κζματα αρμοδιότθτάσ του. 
-  Η πολιτικι διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των υπθρεςιϊν του .ΕΠ.Ε. 
- Η εκπροςϊπθςθ των υπθρεςιϊν του .ΕΠ.Ε. ςε εκνικό, ενωςιακό και διεκνζσ επίπεδο. 

11. Η υποβολι υπθρεςιακϊν ςθμειωμάτων ςτον Τπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κατά το μζροσ τθσ αρμοδιότθτάσ του, 
12. Η ςυνεργαςία με τουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων, των οποίων προΐςταται, 
13.  Η υπογραφι ι προςυπογραφι, των εγγράφων που προζρχονται από τισ υπαγόμενεσ ςε αυτόν 
υπθρεςίεσ, 
14. Η παροχι εγγράφωσ ι προφορικϊσ των απαραίτθτων οδθγιϊν προσ τισ υπθρεςίεσ των οποίων 
προΐςταται, 
15. Η ςφγκλιςθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςυναντιςεων με τουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν 
μονάδων των κακ φλθν αρμόδιων υπθρεςιϊν για τον ςυντονιςμό και τθν παρακολοφκθςθ 
υλοποίθςθσ των δθμόςιων πολιτικϊν και των ςτρατθγικϊν ςτόχων, 
16. Η ςυνεργαςία με τουσ κακ φλθν ςυναρμόδιουσ φορείσ. 
17. Η παρακολοφκθςθ τθσ καλισ λειτουργίασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του ΕΠΕ και θ 
κατάρτιςθ πλάνου  για υιοκζτθςθ από το φορζα βζλτιςτων πρακτικϊν ςτθν  αξιοποίθςθ των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ . 
18. Η  κακοδιγθςθ των προϊςταμζνων των υπθρεςιϊν του .ΕΠ.Ε. κατά τθ διαδικαςία μετάβαςθσ 
του φορζα ςτθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. 
19. Κάκε άλλθ εκ του νόμου απονεμόμενθ ςτουσ Ειδικοφσ Σομεακοφσ Γραμματείσ αρμοδιότθτα. 
 
Β. Πρόςκετα κακικοντα 

 Ο ςυντονιςμόσ του ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ για τθν υλοποίθςθ 
μεταρρυκμιςτικϊν πολιτικϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα. 

 Η αξιοποίθςθ τθσ ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ ςε κζματα 
δθμόςιασ διοίκθςθσ με ςτόχο τθν εφαρμογι βελτιωμζνων μεκόδων και βζλτιςτων 
πρακτικϊν ςτθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ 

 Η ειςιγθςθ καινοτόμων μζτρων, μεκόδων, δράςεων και εργαλείων αναβάκμιςθσ τθσ 
ποιότθτασ των παρεχόμενων διοικθτικϊν υπθρεςιϊν για τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. 

 

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

 Εκπροςωπεί το ϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςε οργανιςμοφσ τθσ θμεδαπισ, ςε 
ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ και κεςμοφσ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ΟΟΑ, EIPA, 
ΔΟΕ, EUPAN, κ.λπ.) για κζματα που άπτονται των αρμοδιοτιτων του.  

 υνεργάηεται με τουσ Διοικθτικοφσ, Αναπλθρωτζσ Διοικθτικοφσ, Σομεακοφσ και Ειδικοφσ 
Σομεακοφσ Γραμματείσ άλλων Τπουργείων, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ 
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Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία 

αποτελεςματικι άςκθςθ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ, ιδίωσ ςε κζματα αποδοτικότθτασ τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ, μείωςθσ γραφειοκρατικϊν δυςλειτουργιϊν και επικάλυψθσ 
αρμοδιοτιτων, αξιολόγθςθσ και αποτελεςματικότερθσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα, βελτίωςθσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ των δθμόςιων 
υπθρεςιϊν, εργαςιακϊν δικαιωμάτων και αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνωνκ.λπ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

Συπικά προςόντα  Οποιοδιποτε πτυχίο/δίπλωμα ΑΕΙ ι ΣΕΙ. 

 Σουλάχιςτον καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ(ΚΩΔ.052) 

Εργαςιακι εμπειρία 
 

 Σουλάχιςτον πζντε( 5)ζτθ εργαςιακι εμπειρία ςτο δθμόςιο ι 
ιδιωτικό τομζα, ςυναφισ με τα κακικοντα τθσ κζςθσ όπωσ 
αυτά προςδιορίηονται ςτο παρόν Π.Θ.Ε.(ΚΩΔ.043) 
 

 Σουλάχιςτον ζνα(1)ζτοσ άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ ςτο 
δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, ςυναφισ με τα κακικοντα τθσ 
κζςθσ όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο παρόν Π.Θ.Ε. (ΚΩΔ.035) 

Επιπρόςκετεσ Ειδικζσ 
Γνϊςεισ - Δραςτθριότθτεσ 
 

 Γνϊςθ ςε κζματα διοικθτικοφ δικαίου - διοικθτικισ επιςτιμθσ 

 Γνϊςθ Κϊδικα Δθμοςίων Τπαλλιλων, Κϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ, Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Δθμοςίου Λογιςτικοφ 
και Δθμοςίων υμβάςεων  

 Γνϊςθ διοίκθςθσ δθμοςίων οργανιςμϊν και διοικθτικοφ 
ςυντονιςμοφ, ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και 
δεικτϊν μζτρθςθσ 

 Γνϊςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ  

 Γνϊςθ ςε κζματα διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και 
μεκοδολογίεσ αξιολόγθςθσ προςωπικοφ 

 Γνϊςθ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ και αξιολόγθςθσ δθμοςίων 
υπθρεςιϊν 

 Γνϊςθ Διαχείριςθσ Ζργων και Προγραμμάτων 

 Γνϊςθ αναςχεδιαςμοφ και πιςτοποίθςθσ διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν. 

 Γνϊςθ του πολιτικοφ, διεκνοφσ και εκνικοφ 
κοινωνικοοικονομικοφ πλαιςίου των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν 
κεςμϊν.  

 υμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα, ςυμμετοχζσ ςε ςυνζδρια, 
ειςθγιςεισ, διδακτικι εμπειρία, ςυγγραφικό ζργο 

 Άριςτθ γνϊςθ λειτουργίασ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν 

 Άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ και αγγλικισ γλϊςςασ 

 Γνϊςθ διοικθτικοφ ςυντονιςμοφ, ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, 
ςτοχοκεςίασ και δεικτϊν μζτρθςθσ. 

 υμμετοχι ςε επιτροπζσ με κφριο αντικείμενο τθν επεξεργαςία 
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ΠΡΟΟΝΣΑ 

εργατικϊν και εργαςιακϊν κεμάτων 

 υμμετοχι ςε επιτροπζσ και όργανα κοινωνικοφ διαλόγου 

 υνεργαςία με διεκνείσ οργανιςμοφσ και Ινςτιτοφτα 

 Γνϊςθ Διαχείριςθσ Ζργων και Προγραμμάτων 

 Γνϊςθ του εκνικοφ και διεκνοφσ εργατικοφ και κοινωνικο-
οικονομικοφ πλαιςίου των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν κεςμϊν  

 υμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ δθμοςιότθτασ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ με αντικείμενο  εργατικά και 
εργαςιακά κζματα 

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ 
εργαςίασ 

 Μετακινιςεισ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ και ςυναντιςεισ με 
εκπροςϊπουσ άλλων χωρϊν, ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν και 
διεκνϊν ομάδων εργαςίασ.  

 Θζςθ αυξθμζνθσ ευκφνθσ  

 Αυξθμζνθ ευαιςκθςία ςε κζματα εργατικοφ δικαίου και 
εργαςιακϊν δικαιωμάτων. 

 Ενίςχυςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ του ϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 
 

 

Δεξιότθτεσ  Να διακζτει θγετικι φυςιογνωμία 

 Να είναι οργανωτικόσ 

 Να επιδεικνφει ςυνεργατικό/ομαδικό πνεφμα 

 Να εμψυχϊνει τισ ομάδεσ 

 Να επιδιϊκει τθν επίτευξθ αποτελεςμάτων 

 Να είναι αξιόπιςτοσ, αντικειμενικόσ και εχζμυκοσ 

 Να διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων, ςυγκροφςεων, 
κινδφνων, αλλαγϊν 

 Να διακζτει ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων  

 Να διακζτει διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ 
 

 
Διάρκεια κθτείασ 

 Τποχρεωτικι 
επιμόρφωςθ πριν τθν 

ανάλθψθ τθσ κζςθσ 

  
Άλλεσ Πλθροφορίεσ 

4 ζτθ, με δικαίωμα 
ανανζωςθσ για μία  

ακόμθ φορά.  
Μζγιςτο κθτείασ: 8 ζτθ 

Ναι 
(άρκρο 9 παρ. 1 

 του ν. 4369/2016) 

 

 

Τπογραφι 
Διοικθτικοφ Γραμματζα 

  
Τπογραφι Τπουργοφ 
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