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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του
Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατ' εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει».
ΣΧΕΤ: α)Το υπ΄αριθμ. 11596/12-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
β)Ηυπ’αριθμ.:18089/Γ1/6427/26-03-2018(ΑΔΑ:6Π7Ο465Θ1Ω-ΦΦΜ) Προκήρυξη
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά, και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους
στον πίνακα ανακοινώσεων των Υπηρεσιών σας, καθώς και την γνωστοποίησή τους σε όλους
τους υπαλλήλους σας.
Το παρόν έγγραφο το ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου καθώς και η σχετική
προκήρυξη

έχουν

αναρτηθεί

στην

εφημερίδα

της

υπηρεσίας

http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Εγκύκλιοι” και στην
υποκατηγορία “ Γενικά”.
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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
& ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣ/ΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΣΜΗΜΑ Ι
Σαρ. Γ/λζε
Σαρ.Κώδηθαο
TELEFAX
Σειέθωλν
e-mail

Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2018
Αξηζ. Πξωη.: 18089/Γ1/6427

ΠΡΟ :
Όπωο ν πίλαθαο απνδεθηώλ

: ηαδίνπ 29
: 101 10 - Αζήλα
: 210-3368066
: 2131516218
: pfka@gmail.com

ΘΔΜΑ: Πξνθήξπμε πιήξωζεο ζέζεωλ επζύλεο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεύζπλζεο ηνπ
Οξγαληζκνύ Πξνλνηαθώλ Δπηδνκάηωλ θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο (ΟΠΔΚΑ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο θαη’ εθαξκνγή
ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 84-86 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (λ.3528/2007), όπωο ηζρύεη.

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) ησλ άξζξσλ 84-86 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ
(Τπαιιειηθφο Κψδηθαο, λ.3528/2007), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.
4369/2016 (Α΄ 33) θαη αθνινχζσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4440/2016 (Α΄224) θαη
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ηνπ λ. 4464/2017 (Α’ 46) θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4509/2017 (Α΄201) .
β) ησλ παξ. 1γ, 1δ θαη 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4369/2016 (Α΄ 33), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ησλ παξ. 4
θαη 5 ηνπ άξζξνπ 24Α ηνπ ηδίνπ λφκνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36
ηνπ λ. 4489/2017 (ΦΔΚ Α΄ 140).
γ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4301/2014 (A΄ 223).
δ) ηνπ Π.Γ. 125/2016 (Α΄ 210) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ»,
ε) ηνπ Π.Γ. 50/2001 «Καζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα» (Α’
39), φπσο ηζρχεη.
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ζη) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4520/2018 «Μεηεμέιημε ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ ζε Οξγαληζκφ
Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΟΠΔΚΑ) θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄/η.30/22-22018)
2. ηα εηδηθά πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ, ηα νπνία πξνζαξηψληαη
ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.
3. Σελ κε αξ.πξση. ΓΙΓΚ/Φ.33/νηθ.11199/14-4-2016 (ΦΔΚ Β΄ 1223) απφθαζε ζχζηαζεο ηνπ ΔΙΔΠ θαη
ηελ αξ.ΓΙΓΚ/Φ.33/νηθ.87971/2-3-2018 (ΦΔΚ Β΄ 774) απφθαζε ζχζηαζεο δχν επηπιένλ ΔΙΔΠ.
4. Σελ κε αξ.πξση. ΓΙΓΚ/Φ.38/24657/23.9.2016 (ΑΓΑ: 94Υ6465ΦΘΔ-1ΝΑ) ππνπξγηθή απφθαζε
«Οξηζκφο Μειψλ Δηδηθνχ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (ΔΙ..Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.
3528/2007 (Α΄ 26), φπσο ηζρχεη», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
5. Σελ κε αξ.πξση. ΓΙΓΑΓ/Φ.35.46/2267/νηθ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
«Γηεμαγσγή δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαηά ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
αξηζκ.ΓΙΓΑΓ/Φ.35.50/2375/νηθ.9721/9-3-2018 (ΦΔΚ Β΄ 936) ΚΤΑ.
6. Σελ κε αξ. πξση.: ΓΙΓΑΓ/Φ.35.47/2306/νηθ.17520/29-5-2017 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο (ΑΓΑ: 6ΜΜ1465ΥΘΦ-Φ7Γ) θαη
7. Σελ αλάγθε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο θαη πιήξσζεο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ
επζχλεο
Απνθαζίδνπκε:
Ι. ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΔΝΔ ΘΔΔΙ
Πξνθεξχζζνπκε ηηο θάησζη ζέζεηο επζχλεο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνλνηαθψλ
Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΟΠΔΚΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο :
1. Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθήο-Οηθνλνκηθήο
Γηαθπβέξλεζεο
2. Γεληθή Γηεύζπλζε Παξνρώλ

Τπνζηήξημεο

θαη

Ηιεθηξνληθήο

ΙΙ. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ
Σα θαζήθνληα ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ επζχλεο είλαη ηα αθφινπζα:
1. Η επζπγξάκκηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο κε ηελ απνζηνιή ηνπ Φνξέα.
2.

Η παξνρή εκπεξηζηαησκέλσλ εηζεγήζεσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Α., κεηά απφ αλάιπζε
δεδνκέλσλ θαη αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη ε δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ βάζεη ηεο αλάιπζεο
ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα.

3. Η δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ θνξέα θαη
ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
4. Η εηζήγεζε ηεο εηήζηαο ζηνρνζεζίαο θαη ε παξαθνινχζεζε
ζεζπηζκέλσλ δεηθηψλ απφδνζεο.

ηεο επίηεπμή ηεο βάζεη ησλ

5. Η εηζήγεζε γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε ηελ
ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ.
6. Η εθπξνζψπεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, φπνπ απαηηείηαη.
7. Η έγθξηζε ησλ πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.
8. Ο ζπληνληζκφο θαη ε αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ
ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ.
9. Η δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζεζπηζκέλνη ζηφρνη.
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10. Η αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ.
11. Η αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.
12. Κάζε εηδηθφηεξν θαζήθνλ πνπ απνξξέεη απφ αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο νηθείεο νξγαληθέο
δηαηάμεηο, ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζηα εηδηθά πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ, πνπ πξνζαξηψληαη ζηελ
παξνχζα πξνθήξπμε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
ΙΙΙ. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ-ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
2. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΥΧΝ
Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο- Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο
θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Παξνρψλ, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο
ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη θαηεγνξίαο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) φισλ ησλ
θιάδσλ θαη νη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Ι.Γ.Α.Υ. εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ΠΔ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ
αλήθνπλ νξγαληθά ζε Τπνπξγεία, Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Ν.Π.Γ.Γ.,
απηνηειείο δεκφζηεο ππεξεζίεο, Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Ο.Σ.Α. β΄ βαζκνχ θαη Ν.Π.Γ.Γ. απηψλ. Όινη νη
παξαπάλσ ππνςήθηνη πξέπεη λα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ.3528/2007, φπσο
ηζρχεη) θαη επηπιένλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ:
α) λα έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ
ή
β) λα έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ έηε
ή
γ) λα είλαη θάηνρνη αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνχο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) ή θάηνρνη αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνχο κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα θαηέρνπλ βαζκφ Α΄ κε πιενλάδνληα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) έηε ζην βαζκφ
απηφλ
ή
δ) λα θαηέρνπλ ην βαζκφ Α΄ κε πιενλάδνληα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε ζην βαζκφ απηφλ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 84 θαη 85 ηνπ Τ.Κ., φπσο ηζρχνπλ, ιακβάλεηαη ππφςε
απνθιεηζηηθά ε ελ ηνηο πξάγκαζη άζθεζε θαζεθφλησλ ζέζεο επζχλεο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο,
Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο αληίζηνηρα πνπ έρεη δηαλπζεί ζε Τπνπξγεία, Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο,
απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, Ν.Π.Γ.Γ., Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Ο.Σ.Α. Α’ θαη Β’ βαζκνχ θαη Ν.Π.Γ.Γ. απηψλ,
θαζψο θαη ζε απηνηειείο δεκφζηεο ππεξεζίεο.
IV. ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
1. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα επηινγή ζε ζέζε πξντζηακέλνπ νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ
ππάιιεινο πνπ απνρσξεί απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ.
2. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλνπ νχηε λα ηνπνζεηεζεί πξντζηάκελνο
ππάιιεινο, ν νπνίνο δηαλχεη δνθηκαζηηθή ππεξεζία ή ηειεί ζε δηαζεζηκφηεηα ή αξγία ή έρεη
θαηαδηθαζηεί ηειεζηδίθσο γηα ηα αλαθεξφκελα ζηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τ.Κ. (λ. 3528/2007)
αδηθήκαηα ή ηνπ έρεη επηβιεζεί ηειεζίδηθα νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή αλψηεξε ηνπ πξνζηίκνπ
απνδνρψλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ παξάπησκα κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο πνηλήο
θαηά ην άξζξν 145 ηνπ Τ.Κ.
3. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο πνπ ππεξεηεί θαη’ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4111/2013 (Α’ 18), φπσο ηζρχεη.
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4. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο ππάιιεινο – αμηνινγεηήο, ν νπνίνο ππαηηίσο δελ έρεη εθπιεξψζεη
ηελ ππνρξέσζε αμηνιφγεζεο ησλ πθηζηάκελσλ ηνπ θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 4 θαη 5
ηνπ άξζξνπ 24Α ηνπ λ. 4369/2017
V. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ
1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη μεθηλά
πέληε (5) εκέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο, ήηνη αξρίδεη απφ ηε Γεπηέξα 2/4/2018 θαη ιήγεη
ηε Γεπηέξα 16/4/2018.
2. Σν εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο θξίλεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξσηνθφιιεζε απηήο ή απφ ηε
ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ, εθφζνλ απηή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο.
VI. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
1. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ
ζέζεσλ. Η αίηεζε ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα αίηεζεο, ην νπνίν
πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄) θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
2. Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ, φπνπ αλήθεη νξγαληθά ν
ππάιιεινο. Σελ αίηεζε ππνβάιιεη ν ππνςήθηνο είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ
απηφλ πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξεκέλε απφ
δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθψο επί απνδείμεη. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ
ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο
απνζηνιήο, ν νπνίνο, κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ.
3. Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, πνπ ζπληάζζεηαη κε
επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο. ε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο ησλ φζσλ
ππεχζπλα δειψλεη ν ππνςήθηνο ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε φζα
ηεξνχληαη ζην πξνζσπηθφ Μεηξψν ηνπ ππαιιήινπ θαη ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο, ιακβάλνληαη ππφςε
φζα βεβαηψλεη ε νηθεία Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη θαιέζεη ηνλ ππνςήθην γηα
ηελ πξνζθφκηζε ησλ επηπιένλ εθείλσλ ζηνηρείσλ πνπ ππεχζπλα δειψλεη φηη θαηέρεη. Η αλσηέξσ
δηαδηθαζία βεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο θαη ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ
ππαιιήινπ απφ ηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Πξνζσπηθνχ γίλεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ.
4. Μεηά ην πέξαο ηεο πξνεγνχκελεο απνθιεηζηηθήο δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 3, νη Γηεπζχλζεηο
Πξνζσπηθνχ θνηλνπνηνχλ ακειιεηί ζε θάζε ππνςήθην ηε βεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο
ππνςεθηφηεηαο θαη ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπ ζεκεηψκαηνο. Οη ππνςήθηνη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ηπρφλ ελζηάζεηο ηνπο
επί ησλ βεβαηψζεσλ. Οη ελ ιφγσ ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Πξνζσπηθνχ εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ.
5. Μεηά ην πέξαο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ παξ. 3 θαη 4, νη νηθείεο Γηεπζχλζεηο Πξνζσπηθνχ απνζηέιινπλ
ακειιεηί ζηε Γξακκαηεία ηνπ 1νπ Δηδηθνχ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (Βαζ. νθίαο 15, 10674
Αζήλα) ηηο αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα, ηηο
βεβαηψζεηο ζηνηρείσλ ησλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ Πξνζσπηθνχ, ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ
απφ ηνπο ππνςήθηνπο, βεβαίσζε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 24Α ηνπ λ.
4369/2016, θαζψο θαη ηα αληίγξαθα ησλ επηθαινχκελσλ ζηνηρείσλ ζηε βεβαίσζε, ηα νπνία ηεξνχληαη
ζην πξνζσπηθφ κεηξψν ησλ ππαιιήισλ, κε θνηλνπνίεζε ηνπ δηαβηβαζηηθνχ απηνχ εγγξάθνπ ζηελ
Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΟΠΔΚΑ) (Παηεζίσλ 30, Αζήλα).
VII. ΣΑΓΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
1. Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 1ν ΔΙ..Δ.Π., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 84-86 ηνπ Τ.Κ., φπσο ηζρχνπλ, θαη ζχκθσλα κε ηελ αξ.ΓΙΓΚ/Φ.33/νηθ.8797/2-3-2018 (ΦΔΚ
Β΄ 774) απφθαζε.
2. Σν 1ν ΔΙ..Δ.Π. εμεηάδεη θαη΄ αξράο ην παξαδεθηφ ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηα

[4]

ΑΔΑ: 6Π7Ο465Θ1Ω-ΦΦΜ

3.

4.

5.
6.
7.

νξηδφκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Τ.Κ., φπσο ηζρχεη. Αθνινχζσο, κνξηνδνηεί θάζε ππνςήθην, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 85 ηνπ Τ.Κ., φπσο ηζρχεη, θαη ζην άξζξν 30 ηνπ λ. 4369/2016 ζηηο εμήο
νκάδεο θξηηεξίσλ:
 νκάδα θξηηεξίσλ α΄: ηππηθά, εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαη πξνζφληα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο,
 νκάδα θξηηεξίσλ β΄: εξγαζηαθή εκπεηξία θαη άζθεζε θαζεθφλησλ επζχλεο.
χκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ λ. 4369/2016, δελ εθαξκφδεηαη ην θξηηήξην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο
παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Τ.Κ., κνξηνδφηεζε βάζεη αμηνιφγεζεο.
ηε ζπλέρεηα, ην 1ν ΔΙ..Δ.Π. θαηαξηίδεη, γηα θάζε πξνθεξπζζφκελε ζέζε, πίλαθα κε επηαπιάζην
αξηζκφ ππνςεθίσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ
Τ.Κ., φπσο ηζρχεη, νη νπνίνη θαινχληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Καηά ηε
δηαδηθαζία ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ην 1ν ΔΙ..Δ.Π. ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα πξνζαξηεκέλα ζηελ
παξνχζα εηδηθά πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
πξνθήξπμεο.
Γηα ηελ ηειηθή κνξηνδφηεζε, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνξίσλ θάζε νκάδαο θξηηεξίσλ, κε εμαίξεζε
ηελ νκάδα θξηηεξίσλ γ’, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ εμήο ζπληειεζηή:
 40% γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ α΄: ηππηθά, εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαη πξνζφληα
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,
 25% γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ β΄: εξγαζηαθή εκπεηξία θαη άζθεζε θαζεθφλησλ επζχλεο,
 35% γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ δ΄: δνκεκέλε ζπλέληεπμε.
Αθνινχζσο, ην 1ν ΔΙ..Δ.Π. θαηαξηίδεη πίλαθα θαηάηαμεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο γηα θάζε
πξνθεξπζζφκελε ζέζε.
Οη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 84-86 ηνπ Τ.Κ., φπσο ηζρχεη, θαη ηεο
πξνθήξπμεο απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία, κε απφθαζε ηνπ 1νπ ΔΙ..Δ.Π.
Όζνη επηιέγνληαη απφ ην 1ν ΔΙ..Δ.Π. ηνπνζεηνχληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Οξγαληζκνχ
Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε νπνία εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα
(10) εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο επηινγήο ηνπο, σο πξντζηάκελνη ζηε ζέζε γηα ηελ νπνία
έρνπλ επηιεγεί, γηα ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ. Αλ ππάιιεινο άιιεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ. ή
Αλεμάξηεηεο Αξρήο ή Ο.Σ.Α. β΄ βαζκνχ ή Ν.Π.Γ.Γ. απηψλ, επηιεγεί σο πξντζηάκελνο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Α., κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ απνζπάηαη απηνδηθαίσο ζηνλ Οξγαληζκφ
Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,.

VIII. 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 ηνπνζέηεζεο ηνπ ππαιιήινπ. Οη Γηεπζχλζεηο
Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ην ΔΙ..Δ.Π. νπνηεδήπνηε αλαθχςεη
θψιπκα ππνςεθηφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ.
IX. TΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΡΟΟΝΣΧΝ – ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Όια ηα πξνζφληα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 50/2001. Δηδηθά, γηα ηελ
απφδεημε ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα
Γισζζνκάζεηαο, ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π.
X. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
1. Η παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη ακειιεηί ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Α. θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο
2. Μεηά ηελ αλάξηεζή ηεο, δεκνζηεχεηαη ακειιεηί ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνλνηαθψλ
Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
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Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαζψο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ Α..Δ.Π.
3. Η παξνχζα πξνθήξπμε ηνηρνθνιιάηαη ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνλνηαθψλ
Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Παηεζίσλ 30, Αζήλα) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ηαδίνπ 29, Αζήλα), κε ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ.
4. Η Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γλσζηνπνηεί, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ηελ πξνθήξπμε ζηνπο ππαιιήινπο
πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζε απηφλ, 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. Σν Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ είλαη αξκφδην γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη
ζηνπο Ο.Σ.Α. Β΄ βαζκνχ.

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΔΤΣΤΥΙΑ ΑΥΣΙΟΓΛΟΤ

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ

ΟΛΓΑ ΓΔΡΟΒΑΙΛΗ
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πλεκκέλα:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄: Τπφδεηγκα αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄: Τπφδεηγκα βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄: Πεξηγξάκκαηα Θέζεσλ Δξγαζίαο ζέζεσλ επζχλεο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο.

Πίλαθαο Απνδεθηώλ:
1. Οξγαληζκόο Πξνλνηαθώλ Δπηδνκάηωλ θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο
Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο
Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
Παηεζίσλ 30, 10170 Αζήλα
2. Όια ηα Τπνπξγεία
α) Γξαθεία Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ
β) Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ
3. Αλεμάξηεηεο Αξρέο
Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ
4. Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο
α) Γξαθεία Γεληθψλ/Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ
β) Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ
5. Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) gd_prosl@asep.gr
6. Δηδηθφ πκβνχιην Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (ΔΙ..Δ.Π.)
7. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
Γελ. Γ/λζε Απνθέληξσζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
ηαδίνπ 27, 105 61 Αζήλα
Κνηλνπνίεζε:
1. Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
Γ/λζε Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Γηαδηθαζηψλ
Δπηινγήο θαη Πεηζαξρηθψλ Θεκάησλ
Βαζ. νθίαο 15, 106 74 Αζήλα
2. Α.Γ.Δ.Γ.Τ., Φχιια 2 θαη Φηιειιήλσλ, 105 57 Αζήλα
Δζωηεξηθή Γηαλνκή:
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ
2. Γξαθεία Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ
3. Γξαθείν Τθππνπξγνχ
4. Γξαθεία Γεληθψλ Γξακκαηέσλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
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ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΘΤΝΗ ΣΟΤ Ο.Π.Ε.Κ.Α.
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……

Αρ. πρωτ. ……..

ΠΡΟ: (Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ του φορζα, ςτον οποίο ανικει οργανικά ο υποψιφιοσ)

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ:
ΕΡΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΡΑΤΟΣ:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΟΣ:
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΑΔΤ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΓΑΣΙΑΣ:

FAX:

ΚΙΝΗΤΟ:
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1. (εργαςίασ)
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ)
ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2. (κατοικίασ)
Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ)
Ε-MAIL: 2. (προςωπικό)
Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ:
ΣΧΕΣΗ ΕΓΑΣΙΑΣ:
ΚΑΤΗΓΟΙΑ/ΕΚΡΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ:
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΦΟΕΑΣ ΟΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ:
ΦΟΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΥΡΗΕΤΩ:
Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο
υπάλλθλοσ)

ΑΜΟΔΙΟΣ ΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
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E - MAIL:
Α.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΩΝ ΘΕΕΩΝ Επιλζξτε με βάςθ τθ ςειρά προτίμθςισ ςασ ςθμειϊνοντασ από 1 ζωσ 2
Α/Α

ΘΕΕΙ ΕΤΘΤΝΗ

1.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΟΧΩΝ

2.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Α.5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : (ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ
από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ)

Ανικω οργανικά ςε δθμόςια υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ., ι Ανεξάρτθτθ Αρχι ι Ο.Τ.Α. Βϋ
βακμοφ ι ςε Ν.Ρ.Δ.Δ. αυτϊν και υπάγομαι ςτισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ
Κϊδικα (ν. 3528/2007)
Είμαι υπάλλθλοσ κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΡΕ
Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για τρία (3) τουλάχιςτον ζτθ ι
Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και κατζχω
βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζτθ ςτο βακμό αυτόν ι
Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζτθ
ςτο βακμό αυτόν ι
Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ζτθ ςτο βακμό
αυτόν ι
Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον βακμό
αυτόν
Α.6. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ : (ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι
ςασ)

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων
Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία ι τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία ι ζχω
καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 του Υ.Κ.
(ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε
πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για
οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το
άρκρο 145 του Υ.Κ.
Δεν υπθρετϊ κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 7 του ν. 4111/2013 (Α’
18), όπωσ ιςχφει
Ζχω εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςθ αξιολόγθςθσ των υφιςτάμενων μου κατϋ
εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 7 του άρκρου 24Α του ν. 4369/2017
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με
βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986).
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ
παρ. 6 του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι
και αλθκι. Σε περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από
τισ διατάξεισ του ν. 1599/1986.
Ο/Η αιτϊν/-οφςα:

-----------------------------Υπογραφι

-------------------------------Ημερομθνία
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ
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Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Β.1. ΣΤΠΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:
Τίτλοσ πτυχίου
Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ:
Τίτλοσ πτυχίου
Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΙΣΛΟΙ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ:
Τίτλοσ πτυχίου

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

ΤΝΑΦΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ:
Τίτλοσ Μεταπτυχιακοφ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

ΔΕΤΣΕΡΟ ΤΝΑΦΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ:
Τίτλοσ Μεταπτυχιακοφ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ζτοσ κτιςθσ

ΤΝΑΦΕ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:
Τίτλοσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΙΣΛΟΙ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ:
Διδακτορικό Δίπλωμα/
Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ

Εκπαιδευτικό ίδρυμα
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Ζτοσ κτιςθσ
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ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ ΑΠΟΣΗΝ ΕΔΔΑ:
Τμιμα Εξειδίκευςθσ (εάν υπάρχει)

Εκπαιδευτικι Σειρά

Ζτοσ αποφοίτθςθσ

ΓΝΩΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ:
Ξζνθ γλϊςςα

Επίπεδο

Τίτλοσ πιςτοποιθτικοφ/Φορζασ ζκδοςθσ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ: (τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ
υποπερ. ηηϋ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 85 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα):

Φορζασ
Επιμόρφωςθσ

Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ

[14]

Ημζρεσ/Ώρεσ
επιμόρφωςθσ

Ζτοσ
παρακολοφκθςθσ
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Β.2. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΕΤΘΤΝΗ
Β.2.1. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ε ΦΟΡΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ
ΕΤΘΤΝΗ
Διάρκεια
Οργανικι
Ρεριγραφι
απαςχόλθςθσ Φορζασ απαςχόλθςθσ
Θζςθ
μονάδα
αντικειμζνου εργαςίασ
(ζτθ/μινεσ)
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Β.2.2. ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ Ω
ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ
Διάρκεια
απαςχόλθςθσ

Φορζασ απαςχόλθςθσ

Θζςθ/ Ιδιότθτα

Ρεριγραφι αντικειμζνου εργαςίασ

Β.3. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Β.3.1. ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Ιδιότθτα

Φορζασ

Αντικείμενο εργαςιϊν

[16]

Ζτοσ ςυμμετοχισ
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Β.3.2. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Είδοσ
ςυγγραφικοφ
ζργου

Τίτλοσ ςυγγραφικοφ
ζργου

Δθμοςίευςθ ςε:

Ζτοσ δθμοςίευςθσ

Β.3.4. ΕΙΗΓΗΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Ε ΗΜΕΡΙΔΕ, ΤΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ.
Είδοσ
δραςτθριότθτασ
(π.χ. ανακοίνωςθ,
ειςιγθςθ)

Φορζασ διοργάνωςθσ

Θζμα
ειςιγθςθσ/ανακοίνωςθσ

[17]

Ζτοσ διεξαγωγισ
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Β.3.5. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Είδοσ διδακτικισ
εμπειρίασ

Φορζασ

Θζμα

Ζτοσ

Β.3.6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΑΝ ΣΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
Φορζασ
επιμόρφωςθσ

Ρρόγραμμα επιμόρφωςθσ
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Ημζρεσ
επιμόρφωςθσ

Ζτοσ επιμόρφωςθσ
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Β.3.7. ΓΝΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ:
Είδοσ γνϊςθσ
(π.χ. επεξεργαςία κειμζνου)

Τρόποσ κτιςθσ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ

Β.3.8. ΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

-----------------------------Υπογραφή
……………………………………………
(Ονοματεπώνυμο υποψηφίου)

-------------------------------Ημερομηνία
-
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ (ΟΠΕΚΑ)

ΕΚΔΟΣΗ:
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗΣ :

Κωδικόσ κζςθσ:

Σομζασ Πολιτικισ

Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ

Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Διοικθτικισ-Οικονομικισ Υποςτιριξθσ &
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ

Οργανιςμόσ

Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ)

ΟΡΓΑNIΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ

Ρατθςίων 30, Τ.Κ. 101 70, Ακινα

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ
Σχεδιάηει, παρακολουκεί, ςυντονίηει, διαχειρίηεται και ειςθγείται για όλα τα κζματα που άπτονται τθσ διοικθτικισ
υποςτιριξθσ, τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και τθσ οικονομικισ λειτουργίασ του Οργανιςμοφ, ςφμφωνα με τισ
αρχζσ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ και του κανόνεσ τθσ χρθςτισ οικονομικισ διαχείριςθσ και
ευκφνθσ.
Γενικό Προφίλ
Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ

Σφποσ Εργαςιακισ χζςθσ

Βακμόσ

Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο

Μόνιμο Ρροςωπικό

Α

Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο

Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου

Β

Επιπλζον αμοιβζσ……….

Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου

Γ

Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ εργαςίασ
Αναφζρατε

Δ

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ
Φορείσ με τουσ οποίουσ
ςυνεργάηεται
 Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ
 Υπουργείο Εςωτερικϊν
 Υπουργείο Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ
 Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ

Αναφζρεται ςε

Ρροϊςτάμενοι:
 Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
& Οργάνωςθσ
 Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν
 Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διοικθτι του ΟΡΕΚΑ
Υποδιοικθτι του ΟΡΕΚΑ
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Κφρια κακικοντα
 Ευκυγραμμίηει τουσ ςτρατθγικοφσ ςκοποφσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ με τθν αποςτολι του Φορζα.
 Ραρζχει εμπεριςτατωμζνεσ ειςθγιςεισ ςτθ διοίκθςθ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Α., μετά από ανάλυςθ δεδομζνων και
αξιολόγθςθ κινδφνων και διαμορφϊνει εναλλακτικζσ επιλογζσ βάςει τθσ ανάλυςθσ του εςωτερικοφ και
εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του φορζα.
 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Γενικϊν Διευκφνςεων του φορζα και λοιπϊν
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
 Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία και παρακολουκεί τθν επίτευξι τθσ βάςει των κεςπιςμζνων δεικτϊν
απόδοςθσ.
 Ειςθγείται για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων με τθν υποβολι
προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.
 Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.
 Εγκρίνει τα περιγράμματα κζςθσ εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων.
 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ
Γενικι Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων.
 Διαχειρίηεται και αξιοποιεί το προςωπικό ϊςτε να επιτυγχάνονται οι κεςπιςμζνοι ςτόχοι.
 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων.
 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
 Συντονίηει και κακοδθγεί όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ ςε κζματα οικονομικισ λειτουργίασ, με
ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ οικονομικισ διαχείριςθσ.
 Εποπτεφει τθν ορκότθτα τθσ κατάρτιςθσ και εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και του Μ.Ρ.Δ.Σ. και τθν
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ και εξοικονόμθςθ πόρων.
 Μεριμνά για τθ κζςπιςθ και τθν εφαρμογι των αναγκαίων εςωτερικϊν δικλείδων και διαδικαςιϊν ςτθ
διαχείριςθ των δαπανϊν και των εςόδων του Οργανιςμοφ.
 Είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ελζγχου, εκκακάριςθσ και εξόφλθςθσ
δαπανϊν του Οργανιςμοφ.
 Διατυπϊνει ειςιγθςθ για κάκε ςχζδιο νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ απόφαςθσ,
πολιτικισ ι προγράμματοσ που επιςπεφδει ο Οργανιςμόσ, εφόςον ζχει οικονομικι επίπτωςθ ςτο
Μ.Ρ.Δ.Σ. ι/και ςτον Ρροχπολογιςμό του Οργανιςμοφ.
 Μεριμνά για τθν παροχι αξιόπιςτων δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν και τθν
ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τθν οικονομικι λειτουργία και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του Οργανιςμοφ.
 Συντονίηει και κακοδθγεί τθν επιςκόπθςθ δαπανϊν του Οργανιςμοφ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τουσ
ςτόχουσ που κζτουν τα αρμόδια Υπουργεία.
 Σχεδιάηει, παρακολουκεί, ςυντονίηει, διαχειρίηεται και ειςθγείται για όλα τα κζματα που άπτονται τθσ
διοικθτικισ υποςτιριξθσ, τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και τθσ οικονομικισ λειτουργίασ του
Οργανιςμοφ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ και του κανόνεσ τθσ χρθςτισ
οικονομικισ διαχείριςθσ και ευκφνθσ.
 Τυχόν κακικοντα που απορρζουν από αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι του Διοικθτι του
Οργανιςμοφ και του μεταβιβάηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 14 του άρκρου 6 και τθσ παρ.3
του άρκρου 7 του ν.4520/2018.

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία
 Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.
 Συνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων, το ΓΛΚ, τθ Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ και των
Γενικό Διευκυντι Ραροχϊν, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ
κυβερνθτικισ πολιτικισ, ςε κζματα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, οικονομικισ διαχείριςθσ και
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.
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Απαιτοφμενα Προςόντα
Συπικά Προςόντα
Ν.4520/2018 (30 Αϋ) Μετεξζλιξθ του
Οργανιςμοφ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων ςε
Οργανιςμό Ρρονοιακϊν Επιδομάτων
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΟΡΕΚΑ)
και λοιπζσ διατάξεισ.

ΓΝΩΕΙ
Επικυμθτά Προςόντα

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ

Εμπειρία
αρ. 29 του ν. 4369/2016 (Αϋ33)

Στθ Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ-Οικονομικισ Υποςτιριξθσ και
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ προΐςταται υπάλλθλοσ οποιουδιποτε
κλάδου τθσ κατθγορίασ ΡΕ.

 Γνϊςθ Δθμοςίου και Διοικθτικοφ Δικαίου
 Γνϊςθ Δθμοςίου Λογιςτικοφ
 Τεχνικζσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ, ψυχολογία τθσ
εργαςίασ. Υπθρεςιακι εμπειρία ςε κζματα διαχείριςθσ ανκρϊπινου
δυναμικοφ
 Γνϊςεισ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και δεικτϊν
παρακολοφκθςθσ, Κϊδικα Δθμοςίων Υπαλλιλων, Κϊδικα Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ, Κϊδικα Επικοινωνίασ Δθμοςίων Υπθρεςιϊν.
 Γνϊςθ πλαιςίου θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ – χριςθσ ΤΡΕ ςτθ
Δθμόςια Διοίκθςθ. Υπθρεςιακι εμπειρία ςε κζματα θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ.
 Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ
 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου.
 Μετακινιςεισ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ και ςυναντιςεισ με
εκπροςϊπουσ ςυνεργαηόμενων φορζων και εκπροςϊπουσ άλλων
χωρϊν ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν/διεκνϊν ομάδων εργαςίασ, όπου
απαιτείται.
Άςκθςθ κακθκόντων προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ για ζνα (1)
ζτοσ τουλάχιςτον ι προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για τρία (3) ζτθ
τουλάχιςτον ι κατοχι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ
διπλϊματοσ και πλεονάηοντα χρόνο οκτϊ (8) ζτθ τουλάχιςτον ςτο
βακμό Αϋ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και πλεονάηοντα χρόνο οκτϊ (8) ζτθ
τουλάχιςτον ςτο βακμό Αϋ ι κατοχι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και πλεονάηοντα χρόνο οκτϊ (8) ζτθ
τουλάχιςτον ςτο βακμό Αϋ ι κατοχι Αϋ βακμοφ με δζκα (10) ζτθ
τουλάχιςτον πλεονάηοντα χρόνο ςτο βακμό αυτό.
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Δεξιότθτεσ












Να διακζτει θγετικι φυςιογνωμία
Να ςυντονίηει πολυεπίπεδεσ δομζσ
Να είναι οργανωτικόσ
Να επιδεικνφει ςυνεργατικό / ομαδικό πνεφμα
Να είναι αξιόπιςτοσ και εχζμυκοσ
Να είναι αντικειμενικόσ
Να είναι επικοινωνιακόσ
Να διακζτει ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων
Να διακζτει ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων
Να διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων-ςυγκροφςεων,
κινδφνων-αλλαγϊν
 Να διακζτει διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ
 Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και να επιδιϊκει τθν επίτευξθ
αποτελεςμάτων

Διάρκεια κθτείασ

Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ
πριν τθν ανάλθψθ τθσ κζςθσ

3 ζτθ

Πχι

Τπογραφι Διοικθτι

Άλλεσ Πλθροφορίεσ

Τπογραφι Προϊςτάμενου
Γενικισ Διεφκυνςθσ
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ (ΟΠΕΚΑ)

ΕΚΔΟΣΗ:
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗΣ :

Κωδικόσ κζςθσ:

Σομζασ Πολιτικισ

Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ

Κατάρτιςθ και διαχείριςθ δθμοςίων πολιτικϊν

Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ραροχϊν

Οργανιςμόσ

Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ)

ΟΡΓΑNIΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ

Ρατθςίων 30, Τ.Κ. 101 70, Ακινα

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ
Σχεδιάηει, παρακολουκεί, ςυντονίηει, ελζγχει και ειςθγείται για τισ δράςεισ που απαιτοφνται για τθν
αποτελεςματικι υλοποίθςθ των πολιτικϊν που αφοροφν ςτθν προςταςία τθσ οικογζνειασ, του παιδιοφ, των
ατόμων με αναπθρία και των ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων, ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και ςτα κζματα τθσ Αγροτικισ Εςτίασ.
Γενικό Προφίλ
Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ

Σφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ

Υπαγωγι ςτο μιςκολόγιο

Μόνιμο Ρροςωπικό

Εξαίρεςθ από το μιςκολόγιο

Ρροςωπικό Αορίςτου Χρόνου

Επιπλζον αμοιβζσ ………………

Ρροςωπικό Οριςμζνου Χρόνου

Βακμόσ

Ζμμιςκθ εντολι ι άλλθ ςχζςθ
εργαςίασ. Αναφζρατε

Α
Β
Γ
Δ

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ
Φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται
 Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ
 Υπουργείο Εςωτερικϊν
 Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ &
Τροφίμων
 Κζντρα Κοινότθτασ των Διμων
 Υπθρεςίεσ & φορείσ του εκνικοφ
μθχανιςμοφ κοινωνικισ
αλλθλεγγφθσ

Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ
Ρροϊςτάμενοι:
 Διεφκυνςθσ Οικογενειακϊν
Επιδομάτων
 Διεφκυνςθσ Ραροχϊν Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ
 Διεφκυνςθσ Αναπθρικϊν
Επιδομάτων και Κοινωνικϊν
Ενιςχφςεων
 Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Εςτίασ
 Διεφκυνςθσ Ενδικοφανϊν
Ρροςφυγϊν
 Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων
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Αναφζρεται ςε

Διοικθτι του ΟΡΕΚΑ
Υποδιοικθτι του ΟΡΕΚΑ
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Κφρια κακικοντα
 Ευκυγραμμίηει τουσ ςτρατθγικοφσ ςκοποφσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ με τθν αποςτολι του Φορζα.
 Ραρζχει εμπεριςτατωμζνεσ ειςθγιςεισ ςτθ διοίκθςθ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Α., μετά από ανάλυςθ δεδομζνων και
αξιολόγθςθ κινδφνων και διαμορφϊνει εναλλακτικζσ επιλογζσ βάςει τθσ ανάλυςθσ του εςωτερικοφ και
εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του φορζα.
 Διαςφαλίηει ςυνκικεσ οριηόντιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Γενικϊν Διευκφνςεων του φορζα και λοιπϊν
φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
 Ειςθγείται τθν ετιςια ςτοχοκεςία και παρακολουκεί τθν επίτευξι τθσ βάςει των κεςπιςμζνων δεικτϊν
απόδοςθσ.
 Ειςθγείται για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ των οργανικϊν μονάδων με τθν υποβολι
προτάςεων οργανωτικοφ και επιχειρθςιακοφ αναςχεδιαςμοφ.
 Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ, όπου απαιτείται.
 Εγκρίνει τα περιγράμματα κζςθσ εργαςίασ των υποκείμενων οργανικϊν μονάδων.
 Συντονίηει και ανακζτει εργαςίεσ ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ
Γενικι Διεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων.
 Διαχειρίηεται και αξιοποιεί το προςωπικό ϊςτε να επιτυγχάνονται οι κεςπιςμζνοι ςτόχοι.
 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθ διαχείριςθ κρίςεων.
 Αξιολογεί το προςωπικό ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
 Σχεδιάηει, παρακολουκεί, ςυντονίηει, ελζγχει και ειςθγείται για τισ δράςεισ που απαιτοφνται για τθν
αποτελεςματικι υλοποίθςθ των πολιτικϊν που αφοροφν ςτθν προςταςία τθσ οικογζνειασ, του παιδιοφ,
των ατόμων με αναπθρία και των ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων, ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και
του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και ςτα κζματα τθσ Αγροτικισ Εςτίασ.
 Τυχόν κακικοντα που απορρζουν από αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι του Διοικθτι
Διοίκθςθσ του Οργανιςμοφ και του μεταβιβάηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 14 του άρκρου 6
και τθσ παρ.3 του άρκρου 7 του ν.4520/2018.

Θεςμικι Εκπροςϊπθςθ και υνεργαςία
 Εκπροςωπεί τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ραροχϊν, όπου απαιτείται.
 Συνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων, τθ Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ και τον Γενικό
Διευκυντι Διοικθτικισ-Οικονομικισ Υποςτιριξθσ & Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςτουσ τομείσ τθσ οικογζνειασ, τθσ
αναπθρίασ, των προνοιακϊν παροχϊν, τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ
καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ και τθσ Αγροτικισ Εςτίασ.

Απαιτοφμενα Προςόντα
Συπικά Προςόντα
Ν.4520/2018 (30 Αϋ) Μετεξζλιξθ του
Οργανιςμοφ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων
ςε Οργανιςμό Ρρονοιακϊν
Επιδομάτων και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ (ΟΡΕΚΑ) και λοιπζσ
διατάξεισ.

Στθ Γενικι Διεφκυνςθ Ραροχϊν προΐςταται υπάλλθλοσ
οποιουδιποτε κλάδου τθσ κατθγορίασ ΡΕ.

[26]

ΑΔΑ: 6Π7Ο465Θ1Ω-ΦΦΜ

ΓΝΩΕΙ
Επικυμθτά Προςόντα

 Γνϊςθ εκνικισ και διεκνοφσ (ΟΗΕ, ΕΕ) νομοκεςίασ και κανονιςμϊν
ςτουσ τομείσ τθσ πρόνοιασ και τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ.
 Γνϊςεισ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και δεικτϊν
παρακολοφκθςθσ, Κϊδικα Δθμοςίων Υπαλλιλων, Κϊδικα
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, Κϊδικα Επικοινωνίασ Δθμοςίων
Υπθρεςιϊν.
 Εμπειρία ςε κζματα πρόνοιασ, κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και εν
γζνει χοριγθςθσ και διαχείριςθσ παροχϊν κοινωνικισ προςταςίασ.
 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ γλϊςςασ.
 Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ:

 Εργαςία πζραν του τυπικοφ ωραρίου.
 Μετακινιςεισ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ και ςυναντιςεισ με
εκπροςϊπουσ ςυνεργαηόμενων φορζων και εκπροςϊπουσ άλλων
χωρϊν ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν/διεκνϊν ομάδων εργαςίασ, όπου
απαιτείται.

Εμπειρία
αρ. 29 του Ν.4369/2016 (Αϋ33)

Δεξιότθτεσ

Άςκθςθ κακθκόντων προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ για ζνα (1)
ζτοσ τουλάχιςτον ι προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για τρία (3) ζτθ
τουλάχιςτον ι κατοχι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ
διπλϊματοσ και πλεονάηοντα χρόνο οκτϊ (8) ζτθ τουλάχιςτον ςτο
βακμό Αϋ ι αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και πλεονάηοντα χρόνο οκτϊ (8) ζτθ
τουλάχιςτον ςτο βακμό Αϋ ι κατοχι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και πλεονάηοντα χρόνο οκτϊ (8)
ζτθ τουλάχιςτον ςτο βακμό Αϋ ι κατοχι Αϋ βακμοφ με δζκα (10) ζτθ
τουλάχιςτον πλεονάηοντα χρόνο ςτο βακμό αυτό.












Να διακζτει θγετικι φυςιογνωμία
Να ςυντονίηει πολυεπίπεδεσ δομζσ
Να είναι οργανωτικόσ
Να επιδεικνφει ςυνεργατικό / ομαδικό πνεφμα
Να είναι αξιόπιςτοσ και εχζμυκοσ
Να είναι αντικειμενικόσ
Να είναι επικοινωνιακόσ
Να διακζτει ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων
Να διακζτει ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων
Να διακζτει ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων-ςυγκροφςεων,
κινδφνων-αλλαγϊν
 Να διακζτει διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ
 Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και να επιδιϊκει τθν επίτευξθ
αποτελεςμάτων
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Διάρκεια κθτείασ

Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ
πριν τθν ανάλθψθ τθσ κζςθσ

3 ζτθ

Πχι

Τπογραφι Διοικθτι

Άλλεσ Πλθροφορίεσ

Τπογραφι Προϊςτάμενου
Γενικισ Διεφκυνςθσ
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