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ΘΕΜΑ : «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη ςτελζχωςη τησ Επιτελικήσ Δομήσ 

ΕΠΑ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποθζςεων, Σομζα Κοινωνικήσ 

Αλληλεγγφησ - ΕΔΚΑ» 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Το άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Όργανα» που 
κυρϊκθκε για το άρκρο πρϊτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ98).  

2. Τισ διατάξεισ του Π.Δ.134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (ΦΕΚ: 168/A/06-11-2017).  

3. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 
Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και 
αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων» ςχετικά με τθ μετονομαςία του Υπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Υποκζςεων. 

4. To Π.Δ. 02/2021 (ΦΕΚ 2/Α’/05-01-2021) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 
Υφυπουργϊν», ςχετικά με το διοριςμό του Κωνςταντίνου Χατηθδάκθ ςτθ κζςθ του Υπουργοφ 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

5. Τθν υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β’/31-8-2016) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Σφςταςθ και 
διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ «Επιτελικι Δομι ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ».  

6. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, …και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ειδικότερα τα άρκρα 38 και 59. 
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7. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 /Α/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοίκθτων οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει. 

8. Τθν υπ’ αρικμ. 102763/ΕΥΘΥ 739 (ΦΕΚ Βϋ 3652/17.10.2017) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 
«Διαδικαςία εφαρμογισ τθσ κινθτικότθτασ και τθσ εναλλαγισ ςε ευαίςκθτεσ κζςεισ του 
προςωπικοφ ςτισ Ειδικζσ Υπθρεςίεσ του ν. 4314/2014 (Αϋ 265) και ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία τθσ 
ΜΟΔ Α.Ε», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπϋαρικμ. 127874/ΕΥΘΥ 964/29-11-18 (ΑΔΑ: 
ΩΦΛΛ465ΧΙ8-ΗΘ4) ΚΥΑ. 

9.  Τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ 

 

Η Ειδική Τπηρεςία Επιτελική Δομή ΕΠΑ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Τποθζςεων, Σομζα Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ – ΕΔΚΑ, 

 προκειμζνου να ενιςχφςει τθ ςτελζχωςθ των μονάδων τθσ: 

- Μονάδα Αϋ: Σχεδιαςμοφ και Συντονιςμοφ Δράςεων 

- Μονάδα Β’: Υποςτιριξθσ Ζνταξθσ και Παρακολοφκθςθσ Δράςεων, Εφαρμογισ 

Συςτθμικϊν Παρεμβάςεων και Υλοποίθςθσ Ζργων 

- Μονάδα Γϋ:  Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Τεχνικισ Βοικειασ 

Σφμφωνα με τθν αρικμό (5) αναφερόμενθ ανωτζρω Κ.Υ.Α. 

ΑΠΕΤΘΤΝΕΙ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Για τθν πλιρωςθ των κζςεων των Μονάδων τθσ με μετακίνθςθ ι απόςπαςθ υπαλλιλων που 

προζρχονται από άλλεσ Ειδικζσ Υπθρεςίεσ ΕΣΠΑ του Ν. 4314/2014 είτε από τθν ΚΥ τθσ ΜΟΔ ΑΕ, 

ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προςδιορίηεται ςτθν παρ. 1α του άρκρου 18 του ν. 3614/2007 

(ΦΕΚ Αϋ 267), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 59 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Αϋ265). 

Για τισ κατθγορίεσ εκπαίδευςθσ ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ενδιαφζρον μποροφν να εκδθλϊςουν ςτελζχθ 

όλων των ειδικοτιτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ για τθν κάλυψθ των ανωτζρω κζςεων κα πρζπει να διακζτουν τα 

απαιτοφμενα τυπικά προςόντα, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτο άρκρο 5 τθσ υπ’ αρικ. 

88239/ΕΥΘΥ812/2016 (ΦΕΚ 2733/Β’/31-08-2016) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν 

και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Εργαςίασ , Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Οικονομικϊν για τθ «Σφςταςθ και διάρκρωςθ τθσ 

Ειδικισ Υπθρεςίασ “Επιτελικι Δομι ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργαςίασ , Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ”», όπωσ αναφζρονται παρακάτω: 

1. Για το προςωπικό τθσ κατθγορίασ ΠΕ/ΤΕ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ: 

Α) Πτυχίο ι δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ 

Β) Επαγγελματικι εμπειρία για τουσ κατόχουσ πτυχίου ι διπλϊματοσ τθσ θμεδαπισ ι 

ιςότιμου ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ 3ετισ, για τουσ κατόχουσ μεταπτυχιακοφ τίτλου τθσ 

θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου όμοιου τίτλου τθσ αλλοδαπισ ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ 
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και για τουσ απόφοιτουσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 2ετισ και για τουσ 

κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ 1ετισ. 

2.  Για τθν επιλογι του προςωπικοφ κατθγορίασ ΠΕ/ΤΕ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ εκτιμϊνται, ωσ 

ουςιαςτικά προςόντα, θ γνϊςθ ι/και θ εμπειρία των διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ ι/και 

διαχείριςθσ ι/και ςυντονιςμοφ ι/και ελζγχου ι/και εφαρμογισ κοινοτικϊν και 

αναπτυξιακϊν προγραμμάτων ι ζργων, ι/και εκτζλεςθσ ζργων του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ 

τομζα κατά προτίμθςθ ςτα κεματικά αντικείμενα του τομζα ευκφνθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ, 

θ ικανότθτα οργάνωςθσ και εςτίαςθσ ςτο αποτζλεςμα, θ ικανότθτα επικοινωνίασ και 

ςυνεργαςίασ, θ ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και ευκυνϊν, θ καλι γνϊςθ ίασ εκ των 

τριϊν κοινοτικϊν γλωςςϊν ιτοι αγγλικά, γαλλικά ι γερμανικά και θ ικανότθτα χριςθσ 

εφαρμογϊν αυτοματιςμοφ γραφείου και υπθρεςιϊν internet. 

3. Για το προςωπικό τθσ κατθγορίασ ΔΕ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ απαιτοφνται: 

Α) Απολυτιριοσ τίτλοσ λυκείου ι ιςότιμου και 6ετισ επαγγελματικι εμπειρία. 

Β) Για τθν επιλογι του προςωπικοφ κατθγορίασ ΔΕ εκτιμϊνται, ωσ ουςιαςτικά προςόντα, θ 

γνϊςθ ι/και εμπειρία ςε κζματα πλθρωμϊν των δαπανϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων 

προγραμμάτων και διαχείριςθσ λογαριαςμϊν, ι/και διαχείριςθσ προςωπικοφ ι/και ςε 

διοικθτικά κακικοντα ι/και ςε λογιςτικι ι/και ςε διαχείριςθ κοινοτικϊν προγραμμάτων 

ι/και ςε διοικθτικι υποςτιριξθ, θ ικανότθτα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, θ ικανότθτα 

οργάνωςθσ γραφείου, θ ικανότθτα χριςθσ εφαρμογϊν αυτοματιςμοφ γραφείου και 

υπθρεςιϊν internet.   

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπληρϊςουν:  

α) Σο Συποποιημζνο Βιογραφικό ημείωμα, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδηγίεσ,  

β) Σην Αίτηςη Τποψηφιότητασ και  

γ) Σην Τ/Δ, που επιςυνάπτονται ςτην παροφςα,  

και να τα αποςτείλουν, ςυνοδευόμενα από τουσ αναφερόμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν ςτην 

ηλεκτρονική διεφθυνςη: gsourbis@ypakp.gr ή gvikatou@ypakp.gr .  

Η αίτθςθ με το βιογραφικό ςθμείωμα και τα λοιπά δικαιολογθτικά, μποροφν επίςθσ να 

υποβλθκοφν και ςε κλειςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ: «Για την ςτελέχωςη τησ Επιτελικήσ Δομήσ 

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποθέςεων, Τομέα Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ - 

ΕΔΚΑ». Ο φάκελοσ είτε:  

 

Α. Θα υποβλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ  ΕΔKA κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από 9:00 π.μ. 

μζχρι 15.00 μ.μ., είτε 

 

Β. Θα αποςταλεί μζςω ταχυδρομείου, ςτθ διεφκυνςθ : 

Ειδικι Υπθρεςία Επιτελικι Δομι ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, 

Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ - ΕΔΚΑ  

Σολωμοφ 60, 10432 Ακινα, Μονάδα Γ ‘ (9οσ όροφοσ) 
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Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα παραμείνει ςε ιςχφ ζωσ ότου 

ςυμπλθρωκοφν οι κενζσ κζςεισ ςε κάκε κατθγορία προςωπικοφ. Η πρϊτθ αξιολόγθςθ του 

προςωπικοφ κα διενεργθκεί ςε ζνα μινα από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ. Σε τακτά χρονικά 

διαςτιματα (ενδεικτικά κάκε ζνα μινα) κα εξετάηονται τα υποβλθκζντα βιογραφικά 

ςθμειϊματα των υποψθφίων, κα αξιολογοφνται και θ υπθρεςία κα προβαίνει ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ.  

 

Η παροφςα πρόςκλθςθ, μαηί με τα επιςυναπτόμενα ζγγραφα (Υπόδειγμα Βιογραφικοφ 

Σθμειϊματοσ, Υπόδειγμα Αίτθςθσ Υποψθφιότθτασ, Υ/Δ και Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

Τυποποιθμζνου Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ) καταχωρείται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείο 

Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων (www.ypergasias.gov.gr), ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Επιτελικισ 

Δομισ ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

- ΕΔΚΑ (www.edka.gov.gr) και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Μονάδασ Οργάνωςθσ τθσ Διαχείριςθσ 

Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων – ΜΟΔ Α.Ε. (www.mou.gr). 

 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τα αρμόδια 

ςτελζχθ τθσ ΕΔΚΑ κ. Γεράςιμο Σοφρμπθ (210 5281170) και κα Γεωργία Βικάτου (210 5281135) 

κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, από 09:00 – 15:00. 

 
 
 
           Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ &  

                                                                                                             ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

 

                                                                                                             ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ  

                                                                                               
υνημμζνα : 
1. Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ 
2. Βιογραφικό Σθμείωμα (Τυποποιθμζνο) 
3. Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ τυποποιθμζνου  

βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ 
4. Υπεφκυνθ Διλωςθ 
5. ΚΥΑ 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β’/31-8-2016)                                                    

 
Εςωτερική Διανομή:  
- Ε.Υ. ΕΔΚΑ  
 
Πίνακασ Αποδεκτϊν   
- Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Νόμου 4314/2014  
- Κεντρικι Υπθρεςία τθσ ΜΟΔ ΑΕ  
 
Πίνακασ  Κοινοποιήςεων  

1. Τπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξησ  
- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμ. Επενδφςεων – ΕΣΠΑ  

http://www.ypergasias.gov.gr/
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- Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι Εκνικισ Αρχισ Συντονιςμοφ  

2. ΜΟΔ ΑΕ  
- Πρόεδρο 

3. Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποθζςεων  
- Γραφείο Υπουργοφ   
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