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Θέµα: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την κάλυψη µε απόσπαση 
Θέσεων επιστηµονικού  προσωπικού της ΟΚΕ 

 
Η Οικονοµική και Κοινωνική Eπιτροπή (Ο.Κ.Ε.) νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
(N.2232/1994, ΦΕΚ A 140/31-8-94, όπως τροπ. από το Ν.3220/04, ΦΕΚ 15 Α/28-
1-04), προτίθεται να καλύψει τρεις (3) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού 
µε απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλων του 
δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Για το λόγο αυτό καλεί τους 
ενδιαφερόµενους, που συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα προσόντα, να υποβάλλουν 
σχετική αίτηση. 
 
Ι. Θέσεις – απαιτούµενα προσόντα: 
Τρείς (3) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού για την επιστηµονική 
στήριξη του γνωµοδοτικού έργου µε προτίµηση στις ειδικότητες του νοµικού, του 
οικονοµολόγου και του κοινωνικού επιστήµονα. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι για απόσπαση πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωµα της 
ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής στις προαναφερόµενες ειδικότητες, καθώς και 
επιστηµονική εξειδίκευση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του π.δ. 
50/2001, όπως ισχύει. Απαιτείται επίσης άριστη γνώση µίας (1) τουλάχιστον ξένης 
γλώσσας και δυνατότητα χειρισµού εξοπλισµού πληροφορικής. 
 
ΙΙ. Προθεσµία – ∆ικαιολογητικά: 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει µέχρι και 10 ∆εκεµβρίου 2010 να υποβάλλουν µε 
συστηµένη επιστολή στα γραφεία της Ο.Κ.Ε : 
α) Αίτηση µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. 
β) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, όπου εκτός από την εκπαίδευση θα πρέπει να 
αναφέρονται αναλυτικά τα ασκηθέντα υπηρεσιακά καθήκοντα, ιδίως δε αυτά που 
συνιστούν την απαιτούµενη ή και την τυχόν πρόσθετη εµπειρία, οι υπηρεσιακές 
επιδόσεις, η επιµόρφωση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι υποψήφιοι 
χρήσιµο για την επιλογή τους. 
γ) Βεβαίωση από την υπηρεσία τους µε βασικά στοιχεία προσωπικού µητρώου 
(φορέας, κατηγορία και κλάδος, χρόνος υπηρεσίας, βαθµός, εκθέσεις αξιολόγησης, 
πειθαρχικά παραπτώµατα κ.λ.π.), καθώς και ότι τελούν σε ενεργό υπηρεσία. 
δ) Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (και την τυχόν απαιτούµενη πράξη 
αναγνώρισής τους), πτυχίων ξένων γλωσσών και όποιων άλλων τίτλων σπουδών 
αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα.  
 
Η διεύθυνση στην οποία θα σταλούν η αίτηση, το βιογραφικό σηµείωµα, η 
βεβαίωση της υπηρεσίας και τα επικυρωµένα αντίγραφα σπουδών είναι η 
ακόλουθη: Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας 

                    Α. Φραντζή 9 
                   117 43  Αθήνα 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη 
Γραµµατεία της Ο.Κ.Ε., τηλ. 210 9249510 (κα Τσουκάτου), κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες 09:00-17:00. 
 
 
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 
 
Ο Πρόεδρος της ΟΚΕ 
 
 
Χρ. Πολυζωγόπουλος 


