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ΘΕΜΑ : «Πρόςκληςη τελζχωςησ τησ Ειδικήσ Γραμματείασ Κοινωνικήσ Ζνταξησ των Ρομά  
                  του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ» 
 

Ζχοντασ υπόψθ :  

1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 42-49 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205 Αϋ) «Κοινωνικι και 
Αλλθλζγγυα Οικονομία και ανάπτυξθ των φορζων τθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 100 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α) 

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ, 
όπωσ ιςχφει 

4. Σισ διατάξεισ του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων 
Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπωσ ιςχφει. 

5. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Αϋ)«Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε 
κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα», όπωσ ιςχφει 

6. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Αϋ) «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» 

7. Σισ διατάξεισ τθσ Τ 43/28-4-2017 απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ 
 

Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικήσ Ζνταξησ των Ρομά του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ 

Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ απευκφνει ανοικτι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ προσ τουσ υπαλλιλουσ του Δθμόςιου τομζα και των φορζων του ευρφτερου 

Δθμόςιου τομζα (μονίμων και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου), για 

τθν ςτελζχωςθ των οργανικϊν μονάδων τθσ με απόςπαςη. 

Οι προσ πλιρωςθ κζςεισ κατανζμονται ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ ωσ ακολοφκωσ : 

 Ζξι (6) κζςεισ τθσ κατθγορίασ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (Π.Ε.) οι οποίεσ είναι ωσ 

εξισ :  

 Δφο (2) κζςεισ τθσ κατθγορίασ Π.Ε. Πολιτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 
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 Μία (1) κζςθ τθσ κατθγορίασ Π.Ε. Πλθροφορικισ 

 Μία (1) κζςθ τθσ κατθγορίασ Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν 

 Δφο (2) κζςεισ ΠΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων 

Οι αποςπάςεισ κα διενεργθκοφν με κοινι απόφαςθ των ςυναρμόδιων Τπουργϊν, που κα 
εκδοκεί μετά από πρόταςθ του Ειδικοφ Γραμματζα, ο οποίοσ αξιολογεί τα τυπικά και 
ουςιαςτικά προςόντα των υποψθφίων, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ και 
χωρίσ να απαιτείται γνϊμθ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου. Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των αιτιςεων, κα ακολουκιςει προςωπικι ςυνζντευξθ των υποψθφίων.  
 
Οι εν λόγω αποδοχζσ βαρφνουν τον προχπολογιςμό του φορζα υποδοχισ.  

Οι υποψιφιοι, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςισ τουσ, κα πρζπει να κατζχουν τα 

τυπικά προςόντα των αντίςτοιχων κατθγοριϊν και κλάδων, όπωσ αυτά ορίηονται ςτα άρκρα 

17, 20 και 21 του Π.Δ 50/2001 (Α’39), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Α) Αίτθςθ υποψθφιότθτασ 

Β) Βιογραφικό ςθμείωμα 

Γ) υνοδευτικι Επιςτολι που να περιγράφει ςυνοπτικά (ζωσ δφο ςελίδεσ) τουσ λόγουσ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ ςτθν Ειδικι 
Γραμματεία για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των Ρομά   

Δ) Αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν 

Ε) Φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ 

Σ) Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβεια και πιςτότθτα των δθλωκζντων και των εγγράφων 
που κατατίκενται 

 
Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ να κοινοποιθκεί ταυτόχρονα και ςτθν Τπθρεςία Διοικθτικοφ ςτθν 

οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Προκειμζνου για υπαλλιλουσ ΝΠΔΔ και ΟΣΑ α’ και β’ 

βακμοφ, θ αίτθςθ κοινοποιείται υποχρεωτικά ςτο εποπτεφον Τπουργείο και ςτο αρμόδιο 

τμιμα περί αποςπάςεων του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ.  

Υςτερα από τα παραπάνω, καλοφνται οι υπάλλθλοι οι οποίοι ενδιαφζρονται και πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ να υποβάλουν αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται 

ανωτζρω, ζωσ τη Δευτζρα 17-07-2017, αυτοπροςϊπωσ ι από εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο 

ςτο πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ι να τα αποςτείλουν 

μζςω ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ :  

Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ – Δ/νςη 

Τποςτήριξησ Ανθρώπινου Δυναμικοφ και Τπηρεςιών 

ταδίου 29, 101 10 ΑΘΗΝΑ  

(με την ζνδειξη «Για την ςτελζχωςη τησ Ειδικήσ Γραμματείασ Κοινωνικήσ Ζνταξησ των Ρομά 

του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ») 

Σο εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται από τθν θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ του ταχυδρομείου 

επί του φακζλου, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του 

υποψθφίου. 

ε περίπτωςθ που δεν καλυφκοφν ςτο ςφνολό τουσ οι παραπάνω αναφερόμενεσ κζςεισ, κα 
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δοκεί παράταςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων. 

 

Η παροφςα πρόςκλθςθ κακϊσ και υποδείγματα τθσ αίτθςθσ και του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ 

ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ http://www.ypakp.gr  

 

Κάκε φορζασ ςτον οποίο αποςτζλλεται θ παροφςα ανακοίνωςθ οφείλει να τθν κοινοποιιςει ςε 

όλεσ τισ εποπτευόμενεσ από αυτόν Τπθρεςίεσ.  

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ  

 Αίτθςθ υποψθφιότθτασ (Τπόδειγμα) 

 Βιογραφικό θμείωμα (Τπόδειγμα)  

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Τπουργοφ  

2. Γραφεία Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν  

3. Γραφείο Τφυπουργοφ  

4. Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων 

5. Γραφεία Προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων 

6. Όλεσ τισ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα .ΕΠ.Ε. 
2. Όλεσ τισ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ του .ΕΠ.Ε. 
3. Τπθρεςία Ειδικϊν Επικεωρθτϊν  
4. Όλεσ τισ Δ/νςεισ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων του .ΕΠ.Ε. (με τθν παράκλθςθ 

να ενθμερϊςουν τα Σμιματα τθσ Δ/νςθσ τουσ)  
5. Όλεσ τισ Δ/νςεισ Επικεϊρθςθσ Αςφάλειασ και Τγείασ ςτθν Εργαςία του .ΕΠ.Ε. (με τθν 

παράκλθςθ να ενθμερϊςουν τα Σμιματα τθσ Δ/νςθσ τουσ) 
6. Όλα τα Τπουργεία (Δ/νςεισ Διοικθτικοφ – Προςωπικοφ) 
7. Όλεσ τισ Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ των Τπουργείων, κακϊσ και τισ Αυτοτελείσ 

Γραμματείεσ (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί άμεςα θ παροφςα ςε όλεσ τισ 
εποπτευόμενεσ από αυτζσ Τπθρεςίεσ) 

8. Όλεσ τισ Περιφζρειεσ – Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ - Δ/νςεισ Διοικθτικοφ (με τθν 
παράκλθςθ να κοινοποιθκεί άμεςα θ παροφςα ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ τουσ και ςτουσ 
οικείουσ Ο.Σ.Α.) 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΤΠΟΤΡΓΟ 
ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
 
 

ΘΕΑΝΩ ΦΩΣΙΟΤ 

ΑΔΑ: Ω36Ο465Θ1Ω-ΟΚΟ


		2017-07-10T12:20:42+0300
	Athens




