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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση:
Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11
Ταχ.Κώδικας: 54 008 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Μ. Πορφυριάδης
Τηλ.:
2313 309.181
FAX:
2313 309.412
e-mail:
mporfy@damt.gov.gr

της Υπηρεσίας
Αποστολή με e-mail
(σε όλες τις Υπηρεσίες
και Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.)

Θεσσαλονίκη: 10 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ.:
Σχετ.:

33325
33341

Προς:
1.Όλες τις Υπηρεσίες της
Α.Δ.Μ.Θ.
2.Όλους τους Υπαλλήλους της
Α.Δ.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3ΕΣ/2019) για την πλήρωση θέσης του
Διοικητή / της Διοικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
σύμφωνα με τα αρθ. 8-11 και 13 του ν.4369/2016 (Α΄33)».
ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ. 22452/7906/17-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΙΣΑ465Θ1Ω-Ζ52) Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3ΕΣ/2019) για τη πλήρωση της θέσης του Διοικητή /
της Διοικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνική Αλληλεγγύης.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό έγγραφο αναφορικά με το
αντικείμενο του θέματος το οποίο μας γνωστοποιήθηκε με το αριθμ.43404/06-06-2019
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για ενημέρωσή σας.
Το παρόν έγγραφο καθώς και τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου έχουν αναρτηθεί στην
εφημερίδα της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων
“Εγκύκλιοι” και στην υποκατηγορία “ Γενικά”.

Μ.Ε.Σ.
Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Διοίκησης

Αθανασίος Μπογιαννίδης
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ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΜΕ MAIL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Πληροφορίες:
Α. Ρουμάνη
Τηλέφωνο:
2131361380
FAX :
2131361117
e-mail :
a.roumani@ypes.gr
Ταχ. Δ/νση:
Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας:
101 83

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019
Αριθ. Πρωτ: 43404

Προς: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
χώρας
Διευθύνσεις Διοίκησης
(Διεύθυνση Εσωτερικών για την Α.Δ.
Αιγαίου)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3ΕΣ / 2019) για την πλήρωση θέσης του
Διοικητική / της Διοικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 22452/7906/17-05-2019 (ΑΔΑ:
ΩΙΣΑ465Θ1Ω-Ζ52) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3ΕΣ/2019) για τη πλήρωση της
θέσης του Διοικητή / της Διοικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνική Αλληλεγγύης.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι περαιτέρω πληροφορίες, καθώς επίσης και αιτήσεις σχετικά με
την ως άνω προκήρυξη/πρόσκληση μπορείτε να αναζητήσετε στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

Η Διευθύντρια

Μ. Μωυσίδου

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5cf8edd8a4786f4cb7642e81 στις 07/06/19 10:36
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Ακινα 17 Μαΐου 2019
Αρικ. πρωτ. 22452/Δ1/7906

ΘΕΜΑ: Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (3ΕΣ/2019) για τθν πλιρωςθ κζςθσ του Διοικθτι/τθσ
Διοικιτριασ του Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ) ςφμφωνα με τα άρκ. 8-11 και 13
του ν. 4369/2016 (Αϋ 33)
Η ΥΡΟΥΓΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ζχοντασ υπόψθ :
1. τα άρκ. 8-11 και 13 του ν. 4369/2016 «Εκνικό Μθτρϊο Επιτελικϊν Στελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ,
βακμολογικι διάρκρωςθ κζςεων, ςυςτιματα αξιολόγθςθσ, προαγωγϊν και επιλογισ προϊςταμζνων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεςματικότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 33),
2. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρκρωςθ Ο.Α.Ε.Δ. και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 258) και ιδίωσ τα άρκ. 2 ζωσ 4,
3. τα άρκ. 20 ζωσ 23 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σφςτθμα Κινθτικότθτασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Τοπικι
Αυτοδιοίκθςθ, υποχρεϊςεισ των προςϊπων που διορίηονται ςτισ κζςεισ των άρκρων 6 και 8 του Ν.
4369/2016, αςυμβίβαςτα και πρόλθψθ των περιπτϊςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και λοιπζσ
διατάξεισ» (Αϋ 224),
4. τον ν. 3528/2007 «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Αϋ 26),
5. το άρκ. 49Α του Κϊδικα Κανονιςμοφ Εργαςιϊν τθσ Βουλισ (Αϋ 106),
6. το π.δ. 50/2001 «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμοςίου τομζα» (Αϋ39),
7. το π.δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Αϋ 210) ,
8. το π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ» (Αϋ 168),
9. τθν με αρικ. οικ. 9673/Δ1.3298/2019 απόφαςθ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Κωνςταντίνο Μπάρκα» (Βϋ 733),
10. τθν με αρικ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717/2017 απόφαςθ «Σφςταςθ Ειδικοφ Συμβουλίου Επιλογισ Διοικιςεων
(Ε.Σ.Ε.Δ.), κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων και Οριςμόσ Μελϊν του Αϋ Τμιματοσ» του άρκ. 10 του ν.
4369/2016 (Βϋ 4125), όπωσ τροποποιικθκε με τθν με αρικ. ΔΙΔΚ/Φ.38/10851/2019 απόφαςθ (Βϋ 1728),
11. το ειδικό περίγραμμα τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ το οποίο προςαρτάται ςτθν παροφςα και αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ και
12. τθν ανάγκθ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ)
απευκφνει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Διοικθτι/τθσ
Διοικιτριασ του Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ)
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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΣ ΡΛΗΩΣΗ ΘΕΣΗΣ
1. Τα κακικοντα τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ ςυνίςτανται ςτθν υλοποίθςθ του ςκοποφ του ΟΑΕΔ, όπωσ αυτόσ
περιγράφεται ςτο άρκ. 2 του ν. 2956/2001 (Αϋ 258).
2. Ο Διοικθτισ/Η Διοικιτρια είναι το ανϊτατο διοικθτικό όργανο του ΟΑΕΔ και το εκτελεςτικό όργανο των
νόμων, των κανονιςμϊν και των αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ΔΣ). Ο Διοικθτισ/Η Διοικιτρια
ζχει δικαίωμα να αποφαςίηει για κάκε ηιτθμα το οποίο δεν ζχει υπαχκεί ςτθν αρμοδιότθτα του ΔΣ.
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τθν προσ πλιρωςθ κζςθ, δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ ζχουν τα μζλθ του μθτρϊου του
άρκ. 1 του ν. 4369/2016 (Αϋ 33), κακϊσ και υποψιφιοι που δεν υπθρετοφν ςτο δθμόςιο τομζα ι υπθρετοφν
ςτο δθμόςιο τομζα με ςχζςθ άλλθ από τθ ςχζςθ τακτικοφ μόνιμου υπαλλιλου ι υπαλλιλου με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (ΙΔΑΧ).
Γ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΣΥΓΚΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ
1. Δεν δφνανται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ :
 όςοι καταδικάςτθκαν για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και
ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί
τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιαδιποτε
ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ,
 οι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα
των ανωτζρω περιπτϊςεων, ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί,
 όςοι, λόγω καταδίκθσ, ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ
ςτζρθςθ αυτι,
 όςοι τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι
ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ,
 εκείνοι ςτουσ οποίουσ ζχει επιβλθκεί τελεςιδίκωσ οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του
προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ
ποινισ ςφμφωνα με το άρκ. 145 του ν. 3528/2007 (Αϋ 26).
2. Ωσ προσ τισ ιδιότθτεσ που είναι αςυμβίβαςτεσ με τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ,
κακϊσ και για τα ηθτιματα ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ιςχφουν τα άρκ. 20 επ. του ν. 4440/2016 (Αϋ 224).
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ των υποψθφίων που δεν υπθρετοφν ςτον δθμόςιο τομζα ι υπθρετοφν ςτον
δθμόςιο τομζα με ςχζςθ άλλθ από αυτι τακτικοφ μόνιμου υπαλλιλου ι υπαλλιλου με ςχζςθ εργαςίασ
ΙΔΑΧ, ιςχφουν τα προςόντα και τα κωλφματα διοριςμοφ που αναφζρονται ςτα άρκ. 4 ζωσ 10 του Κεφ. Αϋ του
Μζρουσ Αϋ του ν. 3528/2007.
3. Τα κακικοντα του Διοικθτι/τθσ Διοικιτριασ είναι αςυμβίβαςτα με τθν ιδιότθτα του προμθκευτι ι
αναδόχου του ΟΑΕΔ ςε ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν ι υπαλλιλου τουσ. Ο
Διοικθτισ/Η Διοικιτρια δεν πρζπει να ςυνδζεται με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι να ζχει ςυγγζνεια μζχρι
τρίτου βακμοφ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ με πρόςωπα, που ςυναλλάςςονται με τον Οργανιςμό, για τθν
εκτζλεςθ ζργων, προμθκειϊν ι παροχι υπθρεςιϊν (παρ. 11 του άρκ. 3 του ν. 2956/2001).
Δ. ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΙΘΥΜΗΤΑ) - ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ
1. Τα απαιτοφμενα προςόντα είναι τα εξισ:
 πτυχίο ΑΕΙ, θμεδαπισ ι αλλοδαπισ,
 μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε πεδίο ςυναφζσ με τον ςκοπό του ΟΑΕΔ (κωδ. 063). Συναφείσ με
τον ςκοπό του ΟΑΕΔ νοοφνται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν ςτισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και
πολιτικζσ επιςτιμεσ, ςτθν δθμόςια διοίκθςθ, ςτο εργατικό δίκαιο, ςτο δθμόςιο δίκαιο, ςτθν
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οργάνωςθ και διοίκθςθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν και ςτθν διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ,


οκταετισ (8ετισ) εργαςιακι εμπειρία ςτον δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, ςυναφισ με τα κακικοντα τθσ
κζςθσ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο ςυνθμμζνο περίγραμμα κζςθσ εργαςίασ (Ρ.Θ.Ε.) από τθν
οποία πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ ςε κζςθ ςθμαντικισ ευκφνθσ (κωδ. 064).

2. Για τθν απόδειξθ τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ:
 για τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτο μθτρϊο του άρκ. 1 του ν. 4369/2016 απαιτείται θ προςκόμιςθ ςχετικοφ
πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ι αντίςτοιχθσ βεβαίωςθσ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ, βάςει των
ςτοιχείων του προςωπικοφ μθτρϊου του υπαλλιλου και
 για τουσ υποψθφίουσ που δεν ανικουν ςτον δθμόςιο τομζα ι υπθρετοφν ςτον δθμόςιο τομζα με ςχζςθ
άλλθ από αυτι του τακτικοφ μόνιμου υπαλλιλου ι υπαλλιλου με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ τα
δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται, κατά περίπτωςθ, για τθν απόδειξθ του είδουσ και τθσ διάρκειασ
είναι τα εξισ:
Πταν θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτθν θμεδαπι :
α. Για τουσ μιςκωτοφσ:
o βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ
αςφάλιςθσ.
o βεβαίωςθ του οικείου εργοδότθ από τθν οποία να προκφπτει με ςαφινεια θ διάρκεια και το είδοσ
τθσ εμπειρίασ.
β. Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ:
o βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ
αςφάλιςθσ.
o μία τουλάχιςτον ςχετικι ςφμβαςθ ι δελτία παροχισ υπθρεςιϊν που να καλφπτουν ενδεικτικϊσ
τθν διάρκεια και το είδοσ τθσ εμπειρίασ.
Πταν θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι :
Για εμπειρία, θ οποία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, επιπλζον των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν που
απαιτοφνται από τισ ανωτζρω, κατά περίπτωςθ, περιπτϊςεισ ο υποψιφιοσ προςκομίηει :
α. Πταν, ςφμφωνα με το κακεςτϊσ του κράτουσ, θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για ςυγκεκριμζνο
επάγγελμα ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι υποχρεωτικι:
o βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτθν οποία να αναφζρεται θ διάρκεια και το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ
του ενδιαφερομζνου και
o βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ, είτε πρόκειται για αμιγϊσ κρατικι ι αμιγϊσ
ιδιωτικι ι μικτι αςφάλιςθ, για τθν διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου.
β. Πταν, ςφμφωνα με το κακεςτϊσ του κράτουσ, θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για ςυγκεκριμζνο
επάγγελμα ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ δεν είναι υποχρεωτικι:
o βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτθν οποία να αναφζρεται θ διάρκεια και το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ
του ενδιαφερομζνου.
o βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ ςτο οποίο απαςχολικθκε ότι θ αςφάλιςθ για το
ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι τθ ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ δεν είναι υποχρεωτικι.
γ. Πταν ο χρόνοσ εμπειρίασ ζχει διανυκεί ςε υπθρεςίεσ δθμόςιου χαρακτιρα τθσ αλλοδαπισ μπορεί
να αποδεικνφεται και με βεβαίωςθ του αντίςτοιχου δθμόςιου φορζα.
δ. Στισ περιπτϊςεισ εργαηομζνων ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για τθν αναγνϊριςθ
τυχόν προχπθρεςίασ εφαρμόηονται τα ιςχφοντα περί δικαιϊματοσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςτο
κράτοσ-μζλοσ όπου παραςχζκθκε θ εργαςία. Για τθν αξιολόγθςθ αυτισ απαιτείται θ προςκόμιςθ
ςχετικισ βεβαίωςθσ από το αρμόδιο όργανο του κράτουσ-μζλουσ προζλευςθσ.
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3. Για τουσ εγγεγραμμζνουσ του μθτρϊου του άρκ. 1 του ν. 4369/2016 επαγγελματικι εμπειρία εκτόσ
δθμοςίου τομζα, θ οποία τυχόν δεν ζχει αναγνωριςτεί ωσ προχπθρεςία δυνάμει των διατάξεων του π.δ.
69/2016 (Αϋ 127), μπορεί να αποδειχκεί με τα παραπάνω αναφερόμενα ςτθν παρ. 3.
4. Για τθν απόδειξθ τθσ γλωςςομάκειασ λαμβάνονται υπόψθ τα οριηόμενα ςτο παράρτθμα γλωςςομάκειασ,
που είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Ανϊτατου Συμβουλίου Επιλογισ Ρροςωπικοφ (ΑΣΕΡ)
(www.asep.gr).
Ε. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ αρχίηει τθν Τρίτθ 21 Μαΐου 2019 και ϊρα 08:00 και
λιγει τθν Τετάρτθ 12 Ιουνίου 2019 και ϊρα 14:00 μμ.
ΣΤ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ υποβάλλεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά μζςω του διαδικτυακοφ τόπου του
Α.Σ.Ε.Ρ. (www.asep.gr). Με τθν αίτθςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά αναλυτικό ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
προκειμζνου οι υποψιφιοι να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα κατά τθν διαδικαςία επιλογισ από το Ειδικό
Συμβοφλιο Επιλογισ Διοικιςεων (ΕΣΕΔ).
2. Οδθγίεσ για τθν ςυμπλιρωςθ ι υποβολι των θλεκτρονικϊν αιτιςεων κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του
ΑΣΕΡ (www.asep.gr) ςτθ διαδρομι : «Βοικεια- >Εγχειρίδια Χριςθσ».
Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ
1. Η επιλογι των υποψθφίων πραγματοποιείται από το Ειδικό Συμβοφλιο Επιλογισ Διοικιςεων (ΕΣΕΔ) του
άρκ. 10 του ν. 4369/2016.
2. Για τθν επιλογι των επικρατζςτερων υποψθφίων, το ΕΣΕΔ λαμβάνει υπόψθ του τα βιογραφικά ςτοιχεία
των υποψθφίων και, ιδίωσ, τα τυπικά προςόντα τουσ, το εν γζνει επιςτθμονικό και ερευνθτικό ζργο τουσ ςε
ςυνάφεια με τισ απαιτιςεισ και τα κακικοντα τθσ κζςθσ και τθν προθγοφμενθ ςυνολικά διοικθτικι εμπειρία
τουσ. Το ΕΣΕΔ ςυνεκτιμά τθν εν γζνει προςωπικότθτα των υποψθφίων κατόπιν διενζργειασ δομθμζνθσ
ςυνζντευξθσ, ςτθν οποία καλείται υποχρεωτικά τουλάχιςτον ο τριπλάςιοσ αρικμόσ υποψθφίων για τθν προσ
πλιρωςθ κζςθ.
3. Το ΕΣΕΔ αξιολογεί τα προςόντα των υποψθφίων και υποβάλλει ςτον αρμόδιο Υπουργό ειςιγθςθ με τον
τριπλάςιο αρικμό προτεινόμενων υποψθφίων για τθν κζςθ του Διοικθτι/τθσ Διοικιτριασ. Ο Υπουργόσ
επιλζγει υποχρεωτικά μεταξφ των περιλαμβανομζνων ςτθν ειςιγθςθ του ΕΣΕΔ.
4. Ρριν από τθν ζκδοςθ απόφαςθσ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, με τθν οποία ολοκλθρϊνεται ο διοριςμόσ του Διοικθτι/τθσ Διοικιτριασ, ακολουκείται θ
διαδικαςία ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Δθμόςιων Επιχειριςεων, Τραπεηϊν και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ
ςφμφωνα με το άρκ. 49Α του Κϊδικα Κανονιςμοφ Εργαςιϊν τθσ Βουλισ (Αϋ 106).
5. Η απόφαςθ διοριςμοφ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
6. Ενςτάςεισ υποβάλλονται ενϊπιον του ΑΣΕΡ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν δθμοςίευςθ του διοριςμοφ
και εξετάηονται μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υποβολι τουσ.
Η. Θζματα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ
1. Ο Διοικθτισ/Η Διοικιτρια του ΟΑΕΔ διορίηεται με κθτεία τεςςάρων (4) ετϊν, είναι πλιρουσ και
αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ και κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του/τθσ δεν μπορεί να ζχει άλλθ
επαγγελματικι απαςχόλθςθ. Κατ’ εξαίρεςθ επιτρζπεται μόνο θ κατοχι κζςθσ μζλουσ ΔΕΡ Ανωτάτου
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ι Ερευνθτι ςε Ερευνθτικό Φορζα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2919/2001 (Αϋ
128) (παρ. 11 του άρκ. 3 του ν. 2956/2001).
2. Μετά τθν λιξθ ι τθν παφςθ τθσ κθτείασ του/τθσ, επανζρχεται ςτον φορζα όπου υπθρετοφςε πριν από τον
διοριςμό του/τθσ, εάν πρόκειται για δθμόςιο υπάλλθλο.
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Θ. ΧΟΝΟΣ ΣΥΝΔΟΜΗΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Οι προχποκζςεισ και τα προςόντα επιλογισ κα πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν θμερομθνία λιξθσ
προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ.
2. Τα κωλφματα υποψθφιότθτασ δεν πρζπει να ςυντρζχουν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ
επιλογισ κακϊσ και οφτε κατά τον χρόνο διοριςμοφ.
I. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1. Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται αμελλθτί ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Μετά τθν ανάρτθςι τθσ, δθμοςιεφεται αμελλθτί ςτον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΡ.
3. Οι αποδζκτεσ τθσ παροφςασ, γνωςτοποιοφν, με κάκε πρόςφορο τρόπο, τθν προκιρυξθ ςτουσ υπαλλιλουσ
οι οποίοι ανικουν οργανικά ι υπθρετοφν ςτον φορζα, ςτα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (ΝΡΔΔ) και
ςτουσ εποπτευόμενουσ φορείσ.
4. Το Υπουργείο Εςωτερικϊν είναι αρμόδιο για τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ ςτισ Αποκεντρωμζνεσ
Διοικιςεισ και ςτουσ ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ.
Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
ΕΤΣΤΥΙΑ ΑΥΣΙΟΓΛΟΤ

Συνθμμζνα:
ΡΑΑΤΗΜΑ: Ειδικό περίγραμμα κζςθσ εργαςίασ Διοικθτι/Διοικιτριασ ΟΑΕΔ
ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ
1. Πλα τα Υπουργεία -Γραφεία Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν, Υφυπουργϊν -Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ /
Ρροςωπικοφ
2. Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ - Γραφεία Γενικϊν/Ειδικϊν Γραμματζων - Διευκφνςεισ
Διοικθτικοφ/Ρροςωπικοφ
3. Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ
4. Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (ΑΣΕΡ)
5. ΟΑΕΔ
Κοινοποίθςθ:
Ανϊτατθ Διοίκθςθ Ενϊςεων Δθμοςίων Υπαλλιλων (ΑΔΕΔΥ)
Ψφλλα 2 και Φιλελλινων, ΤΚ 105 57 Ακινα
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο Υπουργοφ
2. Γραφείο Υφυπουργοφ κ.Μπάρκα
3. Γραφείων Αναπλθρϊτριασ Υπουργοφ
4. Γραφείο Υφυπουργοφ κ.Ρετρόπουλου
5. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα
6. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
Τμιμα ΙΙ
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ΡΑΑΤΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΑΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
ΕΚΔΟΣΗ:
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗΣ:

ΜΑΪΟΣ 2019

Κωδικόσ κζςθσ:

Τομζασ Ρολιτικισ

Τίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ

ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΤΙΣΗ - ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΑ ΟΑΕΔ

Φορζασ

Τόποσ Εργαςίασ (Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ)

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(ΟΑΕΔ) - ΝΡΔΔ ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΡΟ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, ΤΚ 174 56, ΑΛΙΜΟΣ

Σφντομθ περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ
Επικεφαλισ του ΟΑΕΔ με ςτόχουσ Α. τθν εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ α) για τθν απαςχόλθςθ και
τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ, β) τθν ενίςχυςθ και διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ
τθσ χϊρασ ςτθν αγορά εργαςίασ, γ) τθν αςφάλιςθ κατά τθσ ανεργίασ, δ) τθν προϊκθςθ τθσ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και τθν ςφνδεςι τθσ με τθν απαςχόλθςθ, ε) τθν πνευματικι και κοινωνικι
ανάπτυξθ του εργατικοφ δυναμικοφ και των οικογενειϊν αυτοφ, ςτ) τθν χοριγθςθ παροχϊν για ςτεγαςτικι
προςταςία αυτοφ και τθν ςυνδρομι ςτθν ςυλλογικι οργάνωςθ και δράςθ του και Β. τθν εφαρμογι του
εκνικοφ προγράμματοσ μεταρρυκμίςεων ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Υπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ςε προγράμματα που απορρζουν από το εκνικό
πρόγραμμα μεταρρυκμίςεων.
Γενικά ςτοιχεία
Μιςκολογικζσ προβλζψεισ

Θζςθ ςτον Οργανιςμό

Αποδοχζσ κακορίηονται με τθν ΚΥΑ του άρκ. 22
του ν. 4354/2015 (176 Αϋ)

Πργανο Διοίκθςθσ του ΟΑΕΔ
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Επιπλζον αμοιβζσ για ςυμμετοχι ςτισ
ςυνεδριάςεισ του ΔΣ

Ρρόεδροσ ΔΣ ΟΑΕΔ

Σχζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ
Φορείσ με τουσ οποίουσ
ςυνεργάηεται
 Αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του
Υπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
 Νομικά πρόςωπα που
εποπτεφονται από το
Υπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
 Πργανα κρατϊν-μελϊν τθσ
ΕΕ ι τρίτων χωρϊν ςτο
πλαίςιο διμερϊν ι
διακρατικϊν επαφϊν
Κφρια κακικοντα

Αναφζρονται ςτθ κζςθ εργαςίασ

Ρροϊςτάμενοι Γενικϊν Διευκφνςεων,
Διευκφνςεων και Τμθμάτων του ΟΑΕΔ

Αναφζρεται ςε

Υπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ

Ο Διοικθτισ/Η Διοικιτρια είναι το ανϊτατο διοικθτικό όργανο του ΟΑΕΔ και το εκτελεςτικό όργανο των
νόμων, των κανονιςμϊν και των αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ΔΣ) του οποίου είναι πρόεδροσ.
Σφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκ. 4 του ν. 2956/2001 (Αϋ 258), ο Διοικθτισ/θ Διοικιτρια μπορεί να αποφαςίηει
για κάκε ηιτθμα το οποίο (ςφμφωνα με τον ν. 2956/2001 ι ςφμφωνα με άλλεσ διατάξεισ) δεν ζχει υπαχκεί
ςτθν αρμοδιότθτα του ΔΣ. Ειδικότερα:
α) ςυγκαλεί το ΔΣ, ωσ πρόεδροσ, διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ του και κακορίηει τα κζματα τθσ θμεριςιασ
διάταξθσ,
β) προΐςταται όλων των υπθρεςιϊν και του προςωπικοφ του ΟΑΕΔ, διευκφνει και ελζγχει το ζργο τουσ και
λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για τθν καλι λειτουργία τουσ,
γ) εκπροςωπεί τον ΟΑΕΔ δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ,
δ) αποφαςίηει τθν χοριγθςθ άδειασ απουςίασ και μετακίνθςθσ εκτόσ ζδρασ του προςωπικοφ του ΟΑΕΔ,
ε) μπορεί να παραπζμπει ςτο ΔΣ κζματα αρμοδιότθτάσ του για λιψθ απόφαςθσ,
ςτ) αποφαςίηει, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, για κάκε δαπάνθ και για τθ χοριγθςθ πάγιων
προκαταβολϊν μζχρι του ποςοφ που κακορίηεται εκάςτοτε με αποφάςεισ του Υπουργοφ Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
η) αποφαςίηει για τθν εκποίθςθ ι τθν καταςτροφι άχρθςτου υλικοφ, κακορίηοντασ και τον τρόπο
πραγματοποίθςισ τουσ.
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Θεςμικι εκπροςϊπθςθ και ςυνεργαςία
Εκπροςωπεί τον ΟΑΕΔ, όταν απαιτείται κεςμικά
Συνεργάηεται με τθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του Υπουργείου και όλα τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο
νομικά πρόςωπα
Ρροςόντα- Γνϊςεισ- Δεξιότθτεσ
Απαιτοφμενα
τυπικά προςόντα




Ρτυχίο ΑΕΙ, θμεδαπισ ι αλλοδαπισ
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε πεδίο ςυναφζσ με τον ςκοπό του ΟΑΕΔ
(κωδ. 063). Συναφείσ με τον ςκοπό του ΟΑΕΔ νοοφνται οι μεταπτυχιακοί
τίτλοι ςπουδϊν ςτισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και πολιτικζσ επιςτιμεσ, ςτθν
δθμόςια διοίκθςθ, ςτο εργατικό δίκαιο, ςτο δθμόςιο δίκαιο, ςτθν
οργάνωςθ και διοίκθςθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν και ςτθν διοίκθςθ
ανκρϊπινου δυναμικοφ



οκταετισ (8ετισ) εργαςιακι εμπειρία ςτον δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα,
ςυναφισ με τα κακικοντα τθσ κζςθσ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο
ςυνθμμζνο περίγραμμα κζςθσ εργαςίασ (Ρ.Θ.Ε.) από τθν οποία πζντε (5)
τουλάχιςτον ζτθ ςε κζςθ ςθμαντικισ ευκφνθσ (κωδ. 064).

Άρκ. 3 του ν. 2956/2001

Απαιτοφμενθ εργαςιακι διοικθτικι εμπειρία

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ
εργαςίασ




Συχνζσ μετακινιςεισ, εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ, και ςυναντιςεισ με κεςμικοφσ
εκπροςϊπουσ
Θζςθ αυξθμζνθσ ευκφνθσ
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Επικυμθτά



















Δεξιότθτεσ




Διάρκεια κθτείασ
Τετραετισ

Γνϊςθ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
Γνϊςθ βαςικϊν κεμάτων διοικθτικοφ δικαίου (Κϊδικασ Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ, Κϊδικασ Δθμοςίων Υπαλλιλων, Κανονιςμόσ Επικοινωνίασ
Δθμοςίων Υπθρεςιϊν)
Γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
Γνϊςθ διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ
Γνϊςθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτοχοκεςίασ και δεικτϊν μζτρθςθσ
Γνϊςθ διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ και αξιολόγθςθσ δθμοςίων υπθρεςιϊν
Γνϊςθ ενωςιακοφ και εκνικοφ πλαιςίου ςχετικά με τουσ επιμζρουσ
τομείσ αρμοδιοτιτων του ΟΑΕΔ
Γνϊςθ διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων
Επιςτθμονικό/ερευνθτικό ζργο ιδίωσ ςε κζματα ςχετικά με τισ
αρμοδιότθτεσ του ΟΑΕΔ
Συμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα, διδακτικι εμπειρία, ςυγγραφικό ζργο
Να διακζτει θγετικι φυςιογνωμία
Να επιδεικνφει επαγγελματιςμό
Να διακζτει ανεπτυγμζνεσ επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ
Να διακζτει ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων
Να επιδεικνφει ςυνεργατικό /ομαδικό πνεφμα
Να είναι ςε κζςθ να εκχωρεί αρμοδιότθτεσ
Να εμψυχϊνει τισ ομάδεσ
Να διακζτει ικανότθτα αποτελεςματικισ επίλυςθσ προβλθμάτων
Να διακζτει ικανότθτα αποτελεςματικισ διαχείριςθσ κρίςεων ςυγκροφςεων, κινδφνων - αλλαγϊν
Να διακζτει διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ
Να επιδιϊκει τθν επίτευξθ αποτελεςμάτων

Υποχρεωτικι επιμόρφωςθ μετά τον
διοριςμό
Ναι
(άρκ. 9 παρ. 1 ν. 4369/2016)
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