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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Γηα ηελ επηινγή ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο. 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

 

Έρνληαο ππφςε:  

 

1. Τηο δηαηάμεηο:  

α) ησλ άξζξσλ 102 έσο θαη 110 ηνπ Ν. 4808/2021 (Α΄101) «Γηα ηε πξνζηαζία ηεο 

Δξγαζίαο-Σχζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο ¨Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο¨ -Κχξσζε ηεο Σχκβαζεο 

187 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο γηα ην Πιαίζην Πξνψζεζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο 

Υγείαο ζηελ Δξγαζία-Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1158 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 20
εο

 Ηνπλίνπ 2019 γηα ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο, άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

ινηπέο επείγνπζεο ξπζκίζεηο». 

β) ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 θαη ηεο πεξ. ε’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)- 

δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 143).  

γ) ησλ άξζξσλ 75-83 ηνπ λ. 4727/2020 «Χεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024)- 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο». (Α’ 184). 

ζη) ηνπ λ. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α’ 45). 

ε) ηνπ π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο» φπσο ηζρχεη (Α΄133). 

ζη) ηνπ π.δ. 81/2019 «Σχζηαζε, ζπγρψλεπζε , κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Υπνπξγείσλ θαη 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο-Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ 

Υπνπξγείσλ» φπσο ηζρχεη (Α΄ 119).  

δ) ηνπ π.δ. 2/2021 «Γηνξηζκφο Υπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ» (Α’ 

2) 

2. Τελ ππ’ αξ. 66938/10-09-2021 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Υπνζέζεσλ «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο πξνθήξπμεο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο , 

ζπγθξφηεζε ηεο αλεμάξηεηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο θαη ινηπά ζρεηηθά ζέκαηα ( Β΄ 4244).     

 

3. Τελ ππ’ αξ. πξση. 71512/24.09.2021 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Υπνζέζεσλ «Οξηζκφο κειψλ Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο ησλ κειψλ ηνπ  

Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο» (ΑΓΑ: ΧΨΕΟ46ΜΤΛΚ-716).  

 

 

ΚΑΛΔΗ 

 

Τνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ κειψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο 

ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (εθεμήο Αξρή), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζέζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο εληφο 15 εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζην δηαδηθηπαθφ θφκβν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ ypergasias.gov.gr, ηνπ Aλψηαηνπ 

Σπκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α.Σ.Δ.Π) asep.gr , θαη ην δηθηπαθφ ηφπν «Γηαχγεηα». 

Σε πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ δεκνζηεχζεηο δελ γίλνπλ ηελ ίδηα εκέξα , γηα ηελ έλαξμε ηεο 

πξνζεζκίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία δεκνζίεπζε. 

 

H ζχλζεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο, νη αξκνδηφηεηεο απηνχ, ηα ηππηθά πξνζφληα 

αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα εθηίζεληαη 

αλαιπηηθά σο θαησηέξσ: 

                                                         

 

                                                        ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 

                Η. ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

1. Τν Σπκβνχιην Γηνίθεζεο θαη ν Γηνηθεηήο απνηεινχλ ηα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

Αξρήο. Τν Σπκβνχιην Γηνίθεζεο είλαη πεληακειέο, απνηεινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 
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ηέζζεξα (4) αθφκε κέιε. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ζπκκεηέρεη ν 

Γηνηθεηήο ηεο Αξρήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

2. Τν Σπκβνχιην Γηνίθεζεο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

i. Ψο πξνο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Αξρήο: 

     α) Παξέρεη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Αξρήο. 

     β) Παξέρεη ζχκθσλε γλψκε γηα ην ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο Αξρήο, 

θαζψο θαη γηα ηελ εηήζηα έθζεζε απνινγηζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο Αξρήο. 

 

ii. Ψο πξνο ηνλ Γηνηθεηή ηεο Αξρήο: 

     α)   Καηαηάζζεη ηνπο δχν (2) επηθξαηέζηεξνπο ππνςεθίνπο γηα ηε ζέζε ηνπ Γηνηθεηή θαη 

ππνβάιιεη ζρεηηθή πξφηαζε ζηνλ Υπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ. 

     β)   Παξέρεη ζχκθσλε γλψκε γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γηνηθεηή ζε ζρέζε κε ην ζηξαηεγηθφ 

θαη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην θαη παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ Γηνηθεηή. 

 

iii.      Ψο πξνο ηα δεηήκαηα πξνζσπηθνύ ηεο Αξρήο: 

  α) παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζσπηθνχ ηεο 

Αξρήο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή απηήο, 

  β) παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ θαη 

εηδηθφηεξσλ ζπζηεκάησλ πξναγσγψλ, βαζκνινγηθήο θαη ππεξεζηαθήο εμέιημεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο,           

  γ) παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ θαη 

εηδηθφηεξσλ ζπζηεκάησλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο, 

  δ) παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ θαη 

εηδηθφηεξνπ ζπζηήκαηνο κηζζνινγηθνχ θαζεζηψηνο θαη επηπιένλ αληακνηβήο (bonus) ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο. 

  ε) παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ ζηελ Αξρή, 

  ζη) εηζεγείηαη πξνο ηα αξκφδηα θπβεξλεηηθά φξγαλα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαζνξηδφκελνπ 

νξίνπ νξγαληθψλ ζέζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο, 

  δ) παξέρεη ζχκθσλε γλψκε γηα ηε ζχζηαζε ή θαηάξγεζε νξγαληθψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ 

φισλ ησλ θιάδσλ, εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηψλ, 

 ε) παξέρεη ζχκθσλε γλψκε γηα ηε κεηαθνξά θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ απφ θαηεγνξία ζε 

θαηεγνξία ή απφ θιάδν ή εηδηθφηεηα ζε άιιν θιάδν ή ζε άιιε εηδηθφηεηα, θαζψο θαη γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ή αλαθαζνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε θιάδνπο θαη ζε εηδηθφηεηεο, 

 ζ) παξέρεη ζχκθσλε γλψκε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ή αλαθαζνξηζκφ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ, κφληκνπ θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αλά θαηεγνξία, θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αξρήο. 

 

iv.    Ψο πξνο ηα νξγαλσηηθά δεηήκαηα ηεο Αξρήο: 

   α) παξέρεη ζχκθσλε γλψκε γηα ηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο Αξρήο 
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   β) παξέρεη γλψκε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Αξρήο, θαζψο θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε απηνχ, ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ, φπσο είλαη ε 

ζχζηαζε, ε ζπγρψλεπζε, ε κεηαηξνπή επηπέδνπ, ε θαηάξγεζε θαη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο 

ππεξεζηψλ, επηπέδνπ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ή Γηεπζχλζεσλ ησλ Κεληξηθψλ, Δηδηθψλ 

Απνθεληξσκέλσλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Υπεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Υπεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ Απηνηειείο Υπεξεζίεο ηεο Αξρήο, αλεμαξηήησο επηπέδνπ, 

θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ θιάδσλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη νη Πξντζηάκελνη ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ ππεξεζηψλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ νξγαλσηηθψλ 

αιιαγψλ, 

   γ) παξέρεη ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Αξρήο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

 

v.   Ψο πξνο ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Αξρήο: 

 α) παξέρεη γλψκε ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Αξρήο επί ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηνπ ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, 

  β)  παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αξρήο, δηα ηεο ππνβνιήο 

ζε απηφ εθζέζεσλ απφ ηνλ Γηνηθεηή, 

  γ) ειέγρεη θαη απνθαίλεηαη γηα ηε ζθνπηκφηεηα δαπαλψλ, γηα έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ ή 

γηα πξνκήζεηεο εηδψλ θαζαξήο αμίαο άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ, 

  δ) παξέρεη ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ έληαμε έξγσλ ζην Π.Γ.Δ. θαη ζην Δληαίν Πξφγξακκα 

Πξνκεζεηψλ.  

 

3.Τν Σπκβνχιην Γηνίθεζεο δελ δχλαηαη λα δεηά θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο ή πεξηπηψζεηο ειεγρνκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

4. Τα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο, ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο 

Αξρήο. 

            

                  

         II.  ΘΖΣΔΗΑ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΔΛΧΝ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

                                         

1. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο νξίδεηαη πεληαεηήο θαη κπνξεί λα 

αλαλεσζεί κφλν κία θνξά. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λ. 4808/2021 (Α’ 101), δχν (2) 

απφ ηα πέληε (5) κέιε θιεξψλνληαη θαη δηνξίδνληαη γηα ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ, άιια δχν (2) 

γηα ζεηεία ηεζζάξσλ (4) εηψλ θαη έλα (1) κέινο γηα ζεηεία πέληε (5) εηψλ, αληίζηνηρα. Ζ 

θιήξσζε δηελεξγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, κεηά ηελ παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο 

απφ ηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 110 ηνπ λ. 4808/2021 (Α΄ 101), ελψπηνλ ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Υπνζέζεσλ, κε παξνπζία πξνζψπνπ πνπ παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ 

νξηδφκελε κε ηελ Υ.Α. ππ’ αξ.πξση. 71512/24.09.2021 Αλεμάξηεηε Δπηηξνπή Δπηινγήο   σο 
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κάξηπξα. Αλ αλαλεσζεί ε ζεηεία κέινπο πνπ ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα εδάθηα 

δηνξίζηεθε γηα πεξηνξηζκέλε ζεηεία, ε αλαλέσζε ρσξεί γηα πιήξε ζεηεία πέληε (5) εηψλ.  

 

2. Τν Σπκβνχιην Γηνίθεζεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε 

λα ππεξεηεί κε ζπλέπεηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Αξρήο θαη λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ 

αλαηίζεληαη απφ ηνλ λ. 4808/2021 (Α’ 101) θαη απφ ηελ εθάζηνηε θείκελε λνκνζεζία, κε 

γλψκνλα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη 

δξάζε ηεο Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

 

3. Ο Πξφεδξνο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη 

ακεξνιεςίαο. 

 

4. Οη απνδνρέο ησλ πέληε (5) κειψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4354/2015 (Α’ 176). 

 

 

III. ΣΤΠΗΚΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

                                          -ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

 

1. Τα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ, είλαη 

πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο, πςειήο επηζηεκνληθήο ζπγθξφηεζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο ζε ηνκείο ζπλαθείο κε ηνπο ζθνπνχο ηεο  Αξρήο ή ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο. 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα εμήο ηππηθά πξνζφληα: 

α) πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Η. λνκηθήο ή νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ή δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ή 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ ή δεκφζηαο δηνίθεζεο ή ηζφηηκν ηίηιν ζπνπδψλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ,  

β) επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζπλαθή πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο Αξρήο ή ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο αληηθείκελα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ,  

γ) άξηζηε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο.  

 

2. Ψο πξφζζεηα πξνζφληα θαηά ηελ επηινγή ζεσξνχληαη: 

α) νη κεηαπηπρηαθνί ή δηδαθηνξηθνί ηίηινη ειιεληθνχ Α.Δ.Η. ή αλαγλσξηζκέλνπ ηζφηηκνπ 

Ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο ή ε απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζε ζπλαθή πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ή ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο γλσζηηθά 

αληηθείκελα, 

β) ε εκπεηξία ζε ζέζεηο επζχλεο ή ζηε δηνίθεζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

γ) ε θαιή γλψζε κίαο επηπιένλ μέλεο γιψζζαο. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4354/year/2015/article/22
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/725
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3. Οη αλαθεξφκελεο ζηηο πεξ. α) θαη γ) ησλ παξ. 1 θαη παξ. 2 πξνυπνζέζεηο θαη πξνζφληα 

απνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα νηθεία Παξαξηήκαηα ησλ πξνθεξχμεσλ ηνπ 

Α.Σ.Δ.Π..  

Ζ απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

απνδεηθλχεηαη κε ηε πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ή άιινπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ 

ηεο Δ.Σ.Γ.Γ.Α. 

Ζ επαγγεικαηηθή θαη ε δηνηθεηηθή εκπεηξία (πεξ. β΄ παξ. 1 θαη παξ. 2) απνδεηθλχεηαη: 

α) ζηελ πεξίπησζε ππνςεθηφηεηαο ππαιιήινπ ή ζηειέρνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε 

πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ή άιιν αληίζηνηρν έγγξαθν ή βεβαίσζε ή 

πηζηνπνηεηηθφ,  

β) ζηελ πεξίπησζε ππνςεθηφηεηαο ππαιιήινπ ή ζηειέρνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή 

ππαιιήινπ/ζηειέρνπο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, κε βεβαίσζε εξγνδφηε ή ζχκβαζε εξγαζίαο 

θαη πιένλ ησλ αλσηέξσ βεβαίσζε απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα, 

γ) ζηελ πεξίπησζε ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, κε βεβαίσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θνξέα ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ή βεβαίσζε απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα.  

Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο κπνξεί λα δεηήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο, νπνηνδήπνηε άιιν 

δηθαηνινγεηηθφ θξίλεη απαξαίηεην γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο χπαξμεο, ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

θαη ηεο ζπλάθεηαο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ππνςεθίνπ (φπνπ ην ηειεπηαίν έρεη εθαξκνγή). 

 

4. Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά είλαη μελφγισζζα, απηά 

ππνβάιινληαη ζηελ πξσηφηππε γιψζζα θαη ζε επίζεκε κεηάθξαζε. 

 

5. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ δηνξηζκνχ. 

 

 

                          IV.ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΘΔΣΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 

 

Τν ζχλνιν ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο σο απαξαηηήησλ πξνζφλησλ θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηεο παξ. 1 ηνπ ζεκείνπ  

ΗΗΗ ηεο παξνχζαο, βαζκνινγείηαη ζπλνιηθά θαη θαη’αλψηαην φξην κε 1.750 κφξηα θαη 

εηδηθφηεξα σο εμήο: 

 

α) Ο ζπλαθήο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ, εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, ή ε επηηπρήο 

απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο κε 300 κφξηα 

θαη ην ζπλαθέο δηδαθηνξηθφ δίπισκα κε 400 κφξηα. Σπλαθήο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο 

ζπνπδψλ επηπιένλ ηνπ ελφο ή ζπλαθέο δηδαθηνξηθφ δίπισκα επηπιένλ ηνπ ελφο δελ 

κνξηνδνηείηαη επηπιένλ. Ζ ζπλνιηθή κνξηνδφηεζε ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ηα 700 κφξηα θαη’ αλψηαην φξην.  

 

β) Ζ εκπεηξία ζηε δηνίθεζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ή ζε ζέζεηο επζχλεο ζηνλ ηδησηηθφ 

(δηεπζπληηθά ζηειέρε) ή ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπεηξίαο ζε 

αληίζηνηρεο ζέζεηο κε απηέο ηνπ κέινπο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αξρήο, 
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βαζκνινγείηαη κε 10 κφξηα γηα θάζε κήλα. Μφξηα δίλνληαη αλεμαξηήησο εάλ ε εκπεηξία 

θαηαγξάθεηαη εληφο ή εθηφο ηεο δεθαεηίαο ηεο πεξ. β΄ παξ. 1 θαη αλεμαξηήησο ηεο 

ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Φξφλνο ππεξεζίαο ή απαζρφιεζεο κεγαιχηεξνο ηνπ 

δεθαπελζεκέξνπ, εθφζνλ είλαη ζπλερήο, ινγίδεηαη σο πιήξεο κήλαο. Ζ ζπλνιηθή 

κνξηνδφηεζε ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ηα 1.000 κφξηα 

θαη’ αλψηαην φξην.  

 

γ) Ζ θαιή γλψζε δεχηεξεο γιψζζαο κε 50 κφξηα. Γλψζε επηπιένλ ηεο δεχηεξεο μέλεο 

γιψζζαο δελ κνξηνδνηείηαη.  

 

 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ σο 

εηδηθόηεξα αλσηέξσ 

ΜΟΡΗΑ ΚΑΣΑ ΟΜΑΓΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ (ζπλνιηθά 1.750 

κόξηα θαη’ αλώηαην όξην) 

Α/Α 
Α. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

(ζπλνιηθά 750 κφξηα θαη’αλψηαην φξην) 

1. 
Γηδαθηνξηθφο ηίηινο 

ζπνπδψλ 
400 κφξηα 

2. 

Απνθνίηεζε απφ ηελ 

Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο 

300 κφξηα 

3. 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο 

ζπνπδψλ δηάξθεηαο ελφο (1) 

ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ 

έηνπο 

300 κφξηα 

4. 
Καιή γλψζε δεχηεξεο 

μέλεο γιψζζαο  
50 κφξηα 

 
Β. ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

(ζπλνιηθά 1.000 κφξηα θαη’ αλψηαην φξην) 

5. 
Πξνυπεξεζία ζε ζέζε 

επζχλεο ζηνλ ηδησηηθφ ή 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα  
10 κφξηα αλά κήλα 

 

 

                             V. ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΓΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΤΜΒΗΒΑΣΑ 

 

1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπο.  

 

2. Οη ππνςήθηνη πξέπεη επίζεο λα κελ έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ θαηά ηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ λ.π.δ.δ. 
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πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3528/2007 (Α’ 26), είηε θαηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είηε θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ δηνξηζκνχ, θαη επηπιένλ: 

α) λα κελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Τ.Α. ή άιινπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο 

ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα 

ηνπο, 

β) λα κελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ αξκφδηα αξρή απφ ηελ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο ή λα κελ 

ηνπο έρεη απαγνξεπζεί ε αλάιεςε ζέζεο Πξντζηακέλνπ ή ζηειέρνπο νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο 

αξρήο, ιφγσ ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, 

γ) λα κε ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

 

3. Γελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Πξνέδξνπ, πξφζσπν, ην νπνίν είλαη ή έρεη δηαηειέζεη βνπιεπηήο, κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ηεο Κπβέξλεζεο ή ησλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ πνιηηηθνχ θφκκαηνο, θαηά 

ηελ ηξέρνπζα ή ηελ πξνεγνχκελε βνπιεπηηθή πεξίνδν ή έρεη αλαθεξπρζεί ππνςήθηνο 

βνπιεπηήο, θαηά ηηο ίδηεο σο άλσ πεξηφδνπο. 

 

4. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ή άιινπ κέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, νη ππνςήθηνη δελ κπνξεί λα είλαη ζχδπγνη ή ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ ή θαηηφληεο ζε επζεία γξακκή ηνπ Πξνέδξνπ ή άιινπ 

κέινπο ηνπ Σπκβνπιίνπ ή ηνπ Γηνηθεηή. 

 

5. Τα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ, δελ είλαη 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη δελ αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε νπνηνπδήπνηε 

δεκνζίνπ ιεηηνπξγήκαηνο, θαζψο θαη ε άζθεζε θαζεθφλησλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ησλ 

επηρεηξήζεψλ ηνπο, ησλ λ.π.δ.δ. θαη ησλ θξαηηθψλ λ.π.η.δ. ή δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή 

επηρεηξήζεσλ, ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή 

πξάμε ή σο κέηνρνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ επηηξέπεηαη λα αζθνχλ 

νπνηνδήπνηε έκκηζζν ή άκηζζν ιεηηνχξγεκα ή νπνηαδήπνηε άιιε επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ή ηα θαζήθνληα κέινπο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αξρήο. Ηδίσο δελ επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ή λα έρνπλ 

νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε κε εηαηξεία ή επηρείξεζε, εθ ηεο νπνίαο κπνξεί λα πξνθιεζεί 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη έρνπλ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ κπνξεί λα ζπληζηνχλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

 

 

                                                   ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β 

                            ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΧΝ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα δηνξηζκφ ζηηο 

πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο θαη δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα πξέπεη λα 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/224
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ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ: (α) αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη (β) 

αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, απνθιεηζηηθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

ypekyp.soh@ypakp.gr 

Τν ζηνηρείν (β) απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αίηεζεο. 

 

Ζ αίηεζε ιακβάλεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ γηα ηνλ νπνίν ελεκεξψλνληαη νη ππνςήθηνη θαη 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (email) πνπ δειψλνπλ. 

 

Ζ αίηεζε επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) γηα 

ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαιακβάλνληαη ζε απηήλ. Ζ αλαθξίβεηα ζηνηρείσλ 

πνπ δειώλνληαη ζηελ αίηεζε επηζύξεη ηηο πξνβιεπόκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο 

θπξώζεηο. 

 

Τα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο ειάρηζηεο απαξαίηεηεο ηππηθέο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα ζχκθσλα κε ην άξζξν 110 ηνπ λ. 4808/2021 (Α΄ 101), ηελ 

ππ’ αξ. 66938/10-09-2021 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ 

(Β΄ 4244) θαη ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ypekyp.soh@ypakp.gr ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ. Ζ Αλεμάξηεηε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

θαη ηελ θαηάζεζε θαθέινπ θαη δηθαηνινγεηηθψλ εγράξησο.  

 

Σνλίδεηαη, ηδηαηηέξσο όηη ηα πξνζόληα πνπ αλαγξάθνληαη από ηνλ ππνςήθην ζηελ 

ειεθηξνληθή αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πξέπεη λα πθίζηαληαη ηόζν θαηά ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ όζν θαη θαηά ην ρξόλν 

ηνπ δηνξηζκνύ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ππνςεθηφηεηα πνπ ππνβάιιεηαη δελ εμεηάδεηαη θαη απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε, εθφζνλ: 

α) δελ έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ειεθηξνληθά ζηελ σο άλσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ε 

αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ην αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη δελ 

αλαγξάθνληαη ζηνηρεία ηειεθσληθήο θαη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνςήθην. 

β) δελ ηθαλνπνηνχληαη νη ειάρηζηεο απαξαίηεηεο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 108 ηνπ λ. 4808/2021 (Α΄ 101), ζηελ αξηζκ. 66938/10-09-2021 

Υπνπξγηθή Απφθαζε ( Β΄ 4244) θαη ηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

γ) δελ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ηα δηθαηνινγεηηθά έγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο 

ειάρηζηεο απαξαίηεηεο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα ζχκθσλα κε ην άξζξν 108 

ηνπ λ. 4808/2021 (Α΄ 101), ζηελ ππ’ αξ.. 66938/10-09-2021 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ (Β΄ 4244) θαη ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, 

δ) δελ αλαθέξεηαη ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο φηη ζην πξφζσπν 

ηνπ ππνςεθίνπ δελ ζπληξέρνπλ ηα ξεηψο αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ 

λ. 4808/2021 (Α΄ 101) θσιχκαηα δηνξηζκνχ, θαζψο θαη ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 5 θαη 8 ηνπ Ν. 3528/2007. 

mailto:ypekyp.soh@ypakp.gr
ΑΔΑ: 9Λ0Λ46ΜΤΛΚ-ΠΚΕ
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                                                   ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

               ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, ε επηινγή θαη ν δηνξηζκφο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 7 θαη 8 

ηεο ππ’ αξηζκ.πξση.66938/10-09-2021 απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Υπνζέζεσλ (Β΄ 4244).  

 

Ζ παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Υπνζέζεσλ ypergasias.gov.gr, ηνπ Aλψηαηνπ Σπκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α.Σ.Δ.Π) 

asep.gr , θαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν  «Γηαχγεηα». 

 

  

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ  

ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

 

 

 

  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ   ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ 
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