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ΠΡΟ: 
 
Όπως ο Πίνακας Αποδεκηών  
 
 
  

 

ΘΔΜΑ : Αλαθνίλσζε – πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο    
 
 Τν Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο πξνηίζεηαη 
λα θαιύςεη δέθα πέληε (15) ζέζεηο ζηελ Γεληθή Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ 
Υπεξεζηώλ, κε απόζπαζε ππαιιήισλ από Υπνπξγεία ή άιιεο Γεκόζηεο 
Υπεξεζίεο , Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Τ.Α. α΄ θαη β΄βαζκνύ. 

 Οη απνζπάζεηο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ              
Ν. 3528/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ 
Γηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 26 Α΄). 

Γηα ην ιόγν απηό θαινύληαη νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ ηα ηππηθά θαη 
νπζηαζηηθά πξνζόληα θαη επηζπκνύλ λα απνζπαζζνύλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηε 
Γηεύζπλζε  Πξνζσπηθνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Πξόλνηαο. Σε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή, ην εκπξόζεζκν ηεο αίηεζεο θξίλεηαη από ηελ εκεξνκελία ηεο 
ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή 
ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

 
 Οι θέζεις οι οποίες πρόκειηαι να καλσθθούν , ζύμθωνα με ηην 
παρούζα ανακοίνωζη  είναι οι παρακάηω : 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΓΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

1. ΠΔ Γιοικηηικού κε πηπρίν Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή 
Φξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 
ή απόθνηηνο ηεο ΔΣΓΓ 
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2. ΠΔ Γιοικηηικού κε πηπρίν Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο (ή 
Φξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο ή Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ, κε εκπεηξία ελόο έηνπο ζε ζέκαηα ινγηζηηθώλ 
εξγαζηώλ θαη ειέγρνπ δηαρείξηζεο  
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3.ΠΔ Αναλογιζηών κε πηπρίν ή δίπισκα Σηαηηζηηθήο θαη 
Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Μαζεκαηηθνύ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο 
ή ηζόηηκν αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο 
ή πηπρία άιισλ ζρνιώλ ησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηεο 
αιινδαπήο ζηηο νπνίεο δηδάζθνληαη αζθαιηζηηθά θαη 
νηθνλνκηθά καζεκαηηθά ή απόθνηηνο ηεο ΔΣΓΓ κε 
ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή εηδίθεπζε ζην γλσζηηθό 
αληηθείκελν ηνπ αλαινγηζηή (Γηδαθηνξηθό δίπισκα ή 
κεηαπηπρηαθό ηίηιν δηάξθεηαο ελόο αθαδεκηαθνύ έηνπο θαη 
αληίζηνηρε εκπεηξία δύν εηώλ κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ 
ηίηινπ) 
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ΤΝΟΛΟ 
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Οη απνζπάζεηο ζα δηελεξγεζνύλ κε θνηλή απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο , ηνπ ζπλαξκόδηνπ Υπνπξγνύ θαη ηνπ 
Υπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
 
Απαγορεύεηαι η απόζπαζη σπαλλήλοσ πριν παρέλθει διεηία από ηον 
διοριζμό ηοσ. 
Απαγορεύεηαι η απόζπαζη σπαλλήλοσ ποσ έτει επιλεγεί ως 
Προϊζηάμενος οργανικής μονάδας.  

 
Οη ππάιιεινη πνπ ελδηαθέξνληαη, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

απηνπξνζώπσο ή ηαρπδξνκηθά (κε ζπζηεκέλε επηζηνιή) ζηελ Γηεύζπλζε 
Πξνζσπηθνύ –Τκήκα Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο Σηαδίνπ 29, 10110, Αζήλα, από 
03/07/2014 έσο 18/07/2014 ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 
 αίηεζε απόζπαζεο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ηαπηόρξνλα από ηνλ ππνςήθην 

ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ ζηελ νπνία ππάγεηαη ν ελδηαθεξόκελνο  
 αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα   
 ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ πηζηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηνγξαθηθνύ 

ζεκεηώκαηνο  
 αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ, κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ, πηπρίσλ μέλσλ 

γισζζώλ, απνδεηθηηθώλ ρεηξηζκνύ εθαξκνγώλ Η/Υ, εθόζνλ ππάξρνπλ. 
Πξνθεηκέλνπ γηα αθαδεκατθνύο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, 
πξνζθνκίδεηαη θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηζνηηκίαο από ην ΓΟΑΤΑΠ. 

 επηθπξσκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο  
 Βεβαίσζε απνδνρώλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ην πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ζα αλαδεηεζεί 
απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία καο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο 
ΓΙΑΓΠ/Α/17854/10-07-2007 ΚΥΑ. 
 

Οη θνξείο ζηνπο νπνίνπο απνζηέιιεηαη ε παξνύζα, παξαθαινύληαη λα  
ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζε όιεο ηηο επνπηεπόκελεο από απηνύο Υπεξεζίεο θαη ηα 
Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 
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Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο (http://www.ypakp.gr) θαζώο θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο ( www.ydmed.gov.gr) 

 
 Τειέθσλα γηα πιεξνθνξίεο 2131516355. 
 
 
 
 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ   

1. Γξαθείν Υπνπξγνύ 
2. Γξαθεία Πξντζηακέλσλ Γεληθώλ Γ/λζεσλ 
3. Γ/λζε Πξνζσπηθνύ 
 
 
 
 
 

 
Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ  
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ (ππορ ενέπγεια): 
 

1. Τποςπγείο Διοικητικήρ Μεταππύθμισηρ και Ηλεκτπονικήρ 
Διακςβέπνησηρ  
Γενική Γπαμματεία Δημόσιαρ Διοίκησηρ και Ηλεκτπονικήρ 
Διακςβέπνησηρ  
(όπωρ αναπτήσοςν ηην παπούζα ππόζκληζη ζηο διαδικηςακό ηοςρ 
ηόπο) 

 
2. Όλα τα Τποςπγεία- Δ/νσειρ Διοικητικού Πποσωπικού 

(όπωρ κοινοποιηθεί άμεσα η παπούζα ζε όλερ ηιρ ςπηπεζίερ ηοςρ και 
ηοςρ εποπηεςόμενοςρ θοπείρ ) 

         
3. Όλερ τιρ Αποκεντπωμένερ Διοικήσειρ – Δ/νσειρ Διοικητικού 

(όπωρ κοινοποιηθεί άμεσα η παπούζα ζε όλερ ηιρ ςπηπεζίερ ηοςρ, ηιρ 
ΤΓΟΜ σωπικήρ ηοςρ απμοδιόηηηαρ  και ηοςρ εποπηεςόμενοςρ θοπείρ ) 
 

4. Όλερ τιρ Πεπιυέπειερ τηρ Επικπάτειαρ  
(όπωρ κοινοποιηθεί άμεσα η παπούζα ζε όλερ ηιρ ςπηπεζίερ ηοςρ και 
ηοςρ εποπηεςόμενοςρ θοπείρ ) 

 
5. Ανεξάπτητερ Διοικητικέρ Απσέρ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
  

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Για απόσπαση στο Τποςπγείο Επγασίαρ, Κοινωνικήρ Ασυάλισηρ και 

Ππόνοιαρ 
  
  

 
ΑΙΣΗΗ 
 
ΔΠΩΝΤΜΟ :                                      .     
ΟΝΟΜΑ :                                            . 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:                             .    
ΑΓΣ :                                                  .   
Γ/νζη Καηοικίαρ :                                :                                                                                             
Απιθμ. :                                               .              
Πεπιοσή:                                             .                               
Σηλ. Καηοικίαρ :                                  .                 
Σηλ. Κινηηό :                                       .                             
 
 
Ημεπομηνία:                                       .                                 
 
 
 
Δπιζςναπηόμενα Γικαιολογηηικά: 
1. ………………………………….  
2…………………………………… 
3…………………………………… 
4…………………………………… 
5…………………………………… 
6…………………………………… 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟ : 
Τποςπγείο Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ 
Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ  
Γενική Γ/νζη Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ 
Γ/νζη Πποζωπικού 
Σμήμα Γιοίκηζηρ Πποζωπικού 
ηαδίος 29 
ΣΚ 10110 Αθήνα 
 
 
ΚΟΙΝ: 
………………………………………… 
 
 
αρ καηαθέηω θάκελο με ηα 
απαπαίηηηα δικαιολογηηικά και 
παπακαλώ, με βάζη ηην με απιθμ. 
………………. Ανακοίνωζή ζαρ , όπωρ 
εξεηάζεηε ηην αίηηζή μος για ηην 
πλήπωζη ηηρ καηωηέπω θέζηρ, με 
απόσπαση : 
 
                                                       . 
 
Τπηπεηώ ωρ ςπάλληλορ 
ζη……………………………………. 
Γιεύθςνζη ………………………….. 
Σμήμα……………………………….. 
Βαθμόρ ……………………………… 
σέζη επγαζίαρ …………………….. 
Γ/νζη Δπγαζίαρ ……………………. 
ΣΚ …………….Πεπιοσή……………. 
Σηλ. Δπγαζίαρ ……………………… 
FAX Δπγαζίαρ ……………………… 
 

Ο/Η ΑΙΣ……….. 
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