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ΘΔΜΑ: «Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (4Δ/2019)
γηα ηελ
πιήξσζε ζέζεο Γηνηθεηή θαη Πξνέδξνπ ηνπ Γ ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο
θαη Απνθαηαζηάζεσο ηπθιψλ (Κ.Δ.Α.Σ.) θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ
άξζξσλ 8-11 θαη 13 ηνπ λ.4369/2016 (Α΄33), φπσο ηζρχεη».
Η ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο :
α. ησλ άξζξσλ 8-11 θαη 13 ηνπ λ.4369/2016 «Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ
ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα
αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα –
αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Α΄ 33), φπσο ηζρχνπλ.
β. ησλ άξζξσλ 20 έσο 23 ηνπ λ. 4440/2016 «Δληαίν χζηεκα Κηλεηηθφηεηαο
ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ππνρξεψζεηο ησλ
πξνζψπσλ πνπ δηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 8 ηνπ Ν.
4369/2016, αζπκβίβαζηα θαη πξφιεςε ησλ πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α΄224), φπσο ηζρχνπλ.
γ. ηνπ λ. 3528/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (Α΄ 26), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
δ. Σνπ π.δ/ηνο 50/2001 (Α΄39) «Καζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε
ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα», φπσο ηζρχεη.
ε. ηνπ π.δ./ηνο 265/1979 «Πεξί ζπζηάζεσο ΝΠΓΓ ππφ ηελ επσλπκία
«Κέληξνλ Δθπαηδεχζεσο θαη Απνθαηαζηάζεσο Σπθιψλ» θαη εγθξίζεσο ηνπ
Οξγαληζκνχ απηνχ (Α 74).
ζη) ηνπ π.δ/ηνο 73/2015 (Α΄ 116) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
δ. ηνπ π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Α΄ 168)
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ε. ηεο Τ28/8-10-2015 απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ ζηελ Αλαπιεξψηξηα Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Θεαλψ Φσηίνπ» (Β' 2168), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Τ70/11-11-2015 (Β' 2441) θαη Τ43/28-4-2017 (Β' 1510)
φκνηεο απνθάζεηο.
2. ηελ κε αξηζ. ΓΙΓΚ/Φ.38/νηθ.40717/2017 απφθαζε «χζηαζε Δηδηθνχ
πκβνπιίνπ Δπηινγήο Γηνηθήζεσλ (Δ..Δ.Γ.), θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη
Οξηζκφο Μειψλ ηνπ Α΄ Σκήκαηνο» ηνπ άξζ. 10 ηνπ λ. 4369/2016 (Β΄ 4125),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε αξηζ. ΓΙΓΚ/Φ.38/10851/2019 απφθαζε (Β΄
1728),
3. ην εηδηθφ πεξίγξακκα ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο ην νπνίν πξνζαξηάηαη
ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαη
4. Σελ αλάγθε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο θαη
Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ.
Απεσζύλεη πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος γηα ηελ πιήρωζε
ηες ζέζες ηοσ Γηοηθεηή θαη Προέδροσ ηοσ Γ.. ηοσ Κέληροσ
Δθπαηδεύζεως θαη Αποθαηάζηαζες Σσθιώλ (Κ.Δ.Α.Σ.)
Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Κ.Δ.Α.Σ. είλαη ε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ
ηπθιψλ παηδηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο, ε έληαμή ηνπο απφ ηελ
πξνλεπηαθή ειηθία ζηελ θνηλσλία κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ,
κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο αγσγήο
ηνπο θαη ε απφθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο.
ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΡΟ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΗ
Ο Γηνηθεηήο & Πξφεδξνο ηνπ Γ..:
1. Έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ, ειέγρνπ θαη εχξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κ.Δ.Α.Σ.
2. Καηαξηίδεη ην εηήζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο ηνπ Κ.Δ.Α.Σ. θαη ην
ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην Γ.. ηνπ Κ.Δ.Α.Σ..
3. πγθαιεί ην Γ.., πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη ζπληάζζεη ηελ
εκεξήζηα δηάηαμε.
4.
Απνθαζίδεη
γηα
ηα
ζέκαηα
ππεξεζηαθήο
θαηάζηαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεηζαξρηθψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ.
5. Δθπξνζσπεί ην Κ.Δ.Α.Σ. δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο θαη κπνξεί λα αλαζέηεη
ηε λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπ ζηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.. θαη λα δηνξίδεη
πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο.
6. Απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, πινπνίεζε κειεηψλ, πξνκήζεηα
παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη
αλάζεζε Τπεξεζηψλ κέρξη ησλ επηηξεπνκέλσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
νξίσλ θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ΚΑΔ πξνυπνινγηζκνχ.
7. Αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
θαζψο θαη φζεο άιιεο ηνπ αλαζέηεη ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
I.
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II. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηα ηελ πξνο πιήξσζε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο
έρνπλ κέιε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4369/2016 (Α΄33), θαζψο θαη
ππνςήθηνη πνπ δελ ππεξεηνχλ ζην δεκφζην ηνκέα ή ππεξεηνχλ ζην δεκφζην
ηνκέα κε ζρέζε άιιε απφ ηε ζρέζε ηαθηηθνχ κφληκνπ ππαιιήινπ ή
ππαιιήινπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (Ι.Γ.Α.Υ.).
III.
ΚΧΛΤΜΑΣΑ
ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ–ΑΤΜΒΙΒΑΣΑ–ΤΓΚΡΟΤΗ
ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ
Γελ δχλαληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο :
 Όζνη θαηαδηθάζηεθαλ γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή,
ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία,
απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία,
παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη
γηα νπνηαδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.
 Οη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα
θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, έζησ θαη αλ ην
αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί.
 Όζνη, ιφγσ θαηαδίθεο, έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα
φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή.
 Όζνη ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή),
ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν
απηέο θαηαζηάζεηο.
 Δθείλνη ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί ηειεζηδίθσο νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή
πνηλή αλψηεξε ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ γηα
νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ παξάπησκα κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο πνηλήο θαηά ην
άξζξν 145 ηνπ λ. 3528/2007 (Α΄ 26).
Χο πξνο ηηο ηδηφηεηεο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, θαζψο θαη γηα ηα δεηήκαηα ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 20 επ. ηνπ λ. 4440/2016
(Α΄224). Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ ππεξεηνχλ ζην
δεκφζην ηνκέα ή ππεξεηνχλ ζην δεκφζην ηνκέα κε ζρέζε άιιε απφ ηε ζρέζε
ηαθηηθνχ κφληκνπ ππαιιήινπ ή ππαιιήινπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (Ι.Γ.Α.Υ.), ηζρχνπλ ηα πξνζφληα θαη θσιχκαηα
δηνξηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 4 έσο θαη 10 ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ
Μέξνπο Α΄ ηνπ λ. 3528/2007(Α΄26), φπσο ηζρχεη.
IV. ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΤΠΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΘΤΜΗΣΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ
Σα απαηηνχκελα γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην βηνγξαθηθφ ησλ
ππνςήθησλ πξνζφλησλ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη θαηά ηα νξηδφκελα
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ θεθαιαίνπ «VII.ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ» .
Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο γισζζνκάζεηαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα
νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Γισζζνκάζεηαο, πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ.

ΑΔΑ: 6ΙΔΦ465Θ1Ω-4ΑΩ

Β. Σξφπνο απφδεημεο Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο
Η εξγαζηαθή εκπεηξία :
 Πεληαεηήο εξγαζηαθή εκπεηξία ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζπλαθήο
κε ηα αληηθείκελα πνπ άπηνληαη ζηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο φπσο απηά
πξνζδηνξίδνληαη ζην Π.Θ.Δ. (ΚΧΓ.043), απφ ηα νπνία
 Γχν έηε άζθεζε θαζεθφλησλ επζχλεο ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα,
ζπλαθήο κε ηα αληηθείκελα πνπ άπηνληαη ζηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, φπσο
απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην παξφλ Π.Θ.Δ (ΚΧΓ.018)
θαζψο θαη ηπρφλ πξφζζεηε εκπεηξία, απνδεηθλχεηαη σο θαησηέξσ :
1. Γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην Mεηξψν ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4369/2016
(Α΄33) απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ππεξεζηαθψλ
κεηαβνιψλ ή αληίζηνηρεο βεβαίσζεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, βάζεη ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ κεηξψνπ ηνπ ππαιιήινπ.
2. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα, ή ππεξεηνχλ
ζην δεκφζην ηνκέα κε ζρέζε άιιε απφ ηε ζρέζε ηαθηηθνχ κφληκνπ ππαιιήινπ
ή ππαιιήινπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (Ι.Γ.Α.Υ.)
ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ απφδεημε
ηνπ είδνπο θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο εκπεηξίαο είλαη ηα εμήο :
Όηαλ ε εκπεηρία έτεη αποθηεζεί ζηελ εκεδαπή :
i. Γηα ηνπο κηζζσηνχο :
 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ εξγνδφηε, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη επαθξηβψο, ε
ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ.
ii. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο:
 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
 Μία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ λα
θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο.
Όηαλ ε εκπεηρία έτεη αποθηεζεί ζηελ αιιοδαπή :
Γηα εκπεηξία, ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, επηπιένλ ησλ ινηπψλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε,
πεξηπηψζεηο ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη :
(i) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο
είλαη ππνρξεσηηθή :
 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα
αλαθέξεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ θαη
 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο
θξαηηθή ή ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε, γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
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(ii) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο
είλαη κε ππνρξεσηηθή :
 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα
αλαθέξεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε
αζθάιηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο
δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ.
(iii) Όηαλ ν ρξφλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα
ηεο αιινδαπήο κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ
δεκφζηνπ θνξέα.
(iv) ηηο πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ ζε θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, γηα ηελ αλαγλψξηζε ηπρφλ πξνυπεξεζίαο εθαξκφδνληαη ηα ηζρχνληα
πεξί δηθαηψκαηνο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζην θξάηνο – κέινο πνπ
παξαζρέζεθε ε εξγαζία. Γηα ηελ αμηνιφγεζε απηήο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ην αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν ηνπ θξάηνπο – κέινπο
πξνέιεπζεο.
3. Γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4369/2016
(Α΄33) επαγγεικαηηθή εκπεηξία εθηφο δεκνζίνπ ηνκέα, ε νπνία ηπρφλ δελ έρεη
αλαγλσξηζηεί σο πξνυπεξεζία δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ/ηνο 69/2016
(Α΄127), κπνξεί λα απνδεηρζεί κε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα ζηελ
παξάγξαθν 2.
V. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο αξρίδεη ηελ Σξίηε 28
Μαΐνπ 2019 θαη ψξα 08:00 π.κ θαη ιήγεη ηελ Παξαζθεπή 21 Ινπλίνπ 2019 θαη
ψξα 14:00 κ.κ.
VI. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην Α..Δ.Π.
απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (www.asep.gr) . Με ηελ αίηεζε
ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη αλαιπηηθφ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ,
πξνθεηκέλνπ νη ππνςήθηνη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα θαηά ηε δηαδηθαζία
επηινγήο απφ ην Δ..Δ.Γ.
Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ έρνπλ
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) ζηε δηαδξνκή :
«Βνήζεηα- >Δγρεηξίδηα Υξήζεο».
VII. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
1. Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δηδηθφ πκβνχιην
Δπηινγήο Γηνηθήζεσλ (Δ..Δ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4369/2016, φπσο
ηζρχεη.
2. Γηα ηελ επηινγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ, ην ΔΔΓ ιακβάλεη
ππφςε ηνπ ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ θαη, ηδίσο, ηα ηππηθά
πξνζφληα ηνπο, ην ελ γέλεη επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπο ζε
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ζπλάθεηα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο θαη ηελ πξνεγνχκελε
ζπλνιηθά δηνηθεηηθή εκπεηξία ηνπο. Σν ΔΔΓ ζπλεθηηκά ηελ ελ γέλεη
πξνζσπηθφηεηα ησλ ππνςεθίσλ θαηφπηλ δηελέξγεηαο δνκεκέλεο
ζπλέληεπμεο, ζηελ νπνία θαιείηαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ν ηξηπιάζηνο
αξηζκφο ππνςεθίσλ γηα ηελ πξνο πιήξσζε ζέζε.
3. Σν ΔΔΓ αμηνινγεί ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ππνβάιιεη ζηνλ αξκφδην
Τπνπξγφ εηζήγεζε κε ηνλ ηξηπιάζην αξηζκφ πξνηεηλφκελσλ ππνςεθίσλ γηα ηελ
ζέζε ηνπ Γηνηθεηή θαη Πξνέδξνπ ηνπ Γ. Ο Τπνπξγφο επηιέγεη ππνρξεσηηθά
κεηαμχ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΔΓ.
4. Ο δηνξηζκφο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Κ.Δ.Α.Σ., νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, ν νπνίνο επηιέγεη ππνρξεσηηθά έλαλ απφ ηνπο ηξεηο (3)
επηθξαηέζηεξνπο ππνςεθίνπο γηα ηελ πξνο πιήξσζε ζέζε. Η απφθαζε
δηνξηζκνχ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
5. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ Α..Δ.Π. κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηνξηζκνχ θαη εμεηάδνληαη κέζα ζε ηξηάληα (30)
εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.
Θέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο
Ο Γηνηθεηήο θαη Πξφεδξνο ηνπ Γ ηνπ Κ.Δ.Α.Σ. δηνξίδεηαη κε ζεηεία
ηεζζάξσλ (4) εηψλ, είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ δελ κπνξεί λα έρεη άιιε επαγγεικαηηθή
απαζρφιεζε. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη κφλν ε θαηνρή ζέζεο κέινπο Γ.Δ.Π.
Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή Δξεπλεηή ζε Δξεπλεηηθφ Φνξέα θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2919/2001 (Α΄ 128). Σα θαζήθνληά είλαη αζπκβίβαζηα κε
ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή ή αλαδφρνπ ηνπ Κ.Δ.Α.Σ. ζε ζπκβάζεηο έξγσλ,
πξνκεζεηψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππαιιήινπ ηνπο.
Μεηά ηε ιήμε ή ηελ παχζε ηεο ζεηείαο ηνπ, ν ππάιιεινο επαλέξρεηαη
ζην θνξέα πνπ ππεξεηνχζε πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
δεκφζην ππάιιειν.
VIII. ΥΡΟΝΟ ΤΝΓΡΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΧΝ – ΚΧΛΤΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
1. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα επηινγήο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά
ηελ εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο.
2. Σα θσιχκαηα ππνςεθηφηεηαο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, θαζψο θαη θαηά ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ
Γηνηθεηή θαη Πξνέδξνπ ηνπ Γ.
IX. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
1. Η παξνχζα πξφζθιεζε αλαξηάηαη ακειιεηί ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ.
2. Μεηά ηελ αλάξηεζή ηεο, δεκνζηεχεηαη ακειιεηί ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,
ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ θαζψο θαη ζην
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Α..Δ.Π..
3. Οη απνδέθηεο ηεο παξνχζαο , γλσζηνπνηνχλ, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν,
ηελ πξνθήξπμε ζηνπο ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ή ππεξεηνχλ ζην
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θνξέα, θαζψο θαη ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηνπο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ
απηφ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη ππάιιεινη.
4. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ είλαη αξκφδην γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
παξνχζαο ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ.
Η ΑΝΑΠΛ. ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

CHRISTINA DOUSAITOU
May 24 2019 11:32:AM

ΘΔΑΝΧ ΦΧΣΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ
1. Όια ηα Τπνπξγεία –Γξαθεία Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ,
Τθππνπξγψλ - Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ / Πξνζσπηθνχ (κε ηελ παξάθιεζε λα
ελεκεξψζνπλ ηνπο θνξείο πνπ επνπηεχνπλ)
2. Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο -Γξαθεία Γεληθψλ/Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ
3. Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο
4. Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) gd_prosl@asep.gr
5. ΚΔΑΣ
Κνηλνπνίεζε
Α.Γ.Δ.Γ.Τ, Φχιια 2 θαη Φηιειιήλσλ, 105 57 Αζήλα
Δζσηεξηθή Γηαλνκή
1. Γξαθείν Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
3. Γξαθείν Τπνπξγνχ
4. Γξαθείν Τθππνπξγνχ θ.Πεηξφπνπινπ
5. Γξαθείν Τθππνπξγνχ θ.Μπάθα
3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
4.Γ1/ΙΙ

ΑΔΑ: 6ΙΔΦ465Θ1Ω-4ΑΩ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ Δ ΚΕΝΣΡΟΤ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΤΦΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Σ.)
ΖΚΔΟΘ:
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ:
Σομζασ Πολιτικισ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΑ
ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΑΠΙΔΕΤΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΤΦΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Σ.)

Κωδικόσ κζςθσ:

Σίτλοσ Θζςθσ Εργαςίασ
Διοικθτισ και Πρόεδροσ του Δ του
Κζντρου Εκπαίδευςθσ και Αποκατάςταςθσ
Συφλϊν (Κ.Ε.Α.Σ.)
Σόποσ Εργαςίασ (Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ)
ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 210
Σ.Κ. 14675
Ακινα

φντομθ Περιγραφι τθσ κζςθσ εργαςίασ
Επικεφαλισ του Κζντρου Απαςχόλθςθσ και Αποκατάςταςθσ Συφλϊν (Κ.Ε.Α.Σ.) για τθν
εφαρμογι προγραμμάτων που αποςκοποφν ςτθν άρτια εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των
ατόμων ενθλίκων και ανθλίκων με οπτικι αναπθρία με ςτόχο τθν πλιρθ αποκατάςταςθ και
ζνταξθ αυτϊν ςτθν κοινωνία, ωσ ανεξάρτθτα και παραγωγικά μζλθ αυτισ
Γενικό Προφίλ
Μιςκολογικζσ Προβλζψεισ
Τπαγωγι ςτο μιςκολόγιο

Tφποσ εργαςιακισ ςχζςθσ
Ειδικι Θζςθ

χζςεισ αναφοράσ και ςυνεργαςίασ
Φορείσ με τουσ οποίουσ
Αναφζρονται ςτθ κζςθ
ςυνεργάηεται
εργαςίασ
Προϊςτάμενοι
 Αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του
Διευκφνςεων
Τπουργείου
Εργαςίασ,
και Σμθμάτων του ΚΕΑΣ
Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ
και
Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ
 Νομικά πρόςωπα που
εποπτεφονται
από
το
Τπουργείου
Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
 Οργανιςμοί,
Πανεπιςτθμιακά ιδρφματα
ςτθν Ελλάδα και ςτο
εξωτερικό.
Θεςμικι εκπροςϊπθςθ και ςυνεργαςία
Εκπροςωπεί το Κ.Ε.Α.Σ. όταν απαιτείται κεςμικά.

Αναφζρεται ςε
Τπουργό Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ

ΑΔΑ: 6ΙΔΦ465Θ1Ω-4ΑΩ

Κφρια Κακικοντα
 Ζχει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ, ςυντονιςμοφ, ελζγχου και εφρυκμθσ λειτουργίασ των
υπθρεςιϊν του Κ.Ε.Α.Σ.
 Καταρτίηει το ετιςιο επιχειρθςιακό ςχζδιο δράςθσ του Κ.Ε.Α.Σ. και το υποβάλλει για
ζγκριςθ ςτο Δ.. του Κ.Ε.Α.Σ.
 υγκαλεί το Δ.., προεδρεφει ςτισ ςυνεδριάςεισ του και ςυντάςςει τθν θμεριςια
διάταξθ.
 Αποθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα σπερεζηαθής θαηάζηαζες, ζσκπερηιακβαλοκέλωλ θαη

ηωλ πεηζαρτηθώλ, ηοσ προζωπηθού ηες αρκοδηόηεηάς ηοσ.
 Εκπροςωπεί το Κ.Ε.Α.Σ. δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ και μπορεί να ανακζτει τθ νόμιμθ
εκπροςϊπθςι του ςτον Αντιπρόεδρο του Δ.. και να διορίηει πλθρεξοφςιουσ
δικθγόρουσ.
 Αποφαςίηει για τθν εκτζλεςθ ζργων, υλοποίθςθ μελετϊν, προμικεια παντόσ τφπου
εξοπλιςμοφ, προμικεια παντόσ τφπου αναλϊςιμου υλικοφ και ανάκεςθ Τπθρεςιϊν
μζχρι των επιτρεπομζνων από τθν κείμενθ νομοκεςία ορίων κακϊσ και για τον τρόπο
χρθματοδότθςθσ κατά ΚΑΕ προχπολογιςμοφ.
 Αςκεί όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, κακϊσ και
όςεσ άλλεσ του ανακζτει ο Τπουργόσ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ.
Απαιτοφμενα Προςόντα
Συπικά Προςόντα

- Πτυχίο Α.Ε.Ι. κοινωνικϊν ι ανκρωπιςτικϊν
ςπουδϊν θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.

Ειδικζσ απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε
ςυναφζσ πεδίο με το ςκοπό του ΚΕΑΣ.
υναφείσ με τον ςκοπό του ΚΕΑΣ
νοοφνται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι
ςπουδϊν ςτισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ
και πολιτικζσ επιςτιμεσ, ςτθν δθμόςια
διοίκθςθ, ςτο δθμόςιο δίκαιο, ςτθν
οργάνωςθ και διοίκθςθ επιχειριςεων
και οργανιςμϊν και ςτθν διοίκθςθ
ανκρϊπινου δυναμικοφ
 Καλι γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ
 Γνϊςθ βαςικϊν κεμάτων διοικθτικοφ
δικαίου
 Επιςτθμονικό/ερευνθτικό ζργο αναφορικά
με τα άτομα με οπτικι αναπθρία.
 Γνϊςθ ςε κζματα διοίκθςθσ ανκρϊπινου
δυναμικοφ
 υμμετοχι ςε ςυλλογικά όργανα ι/και ςε
ςυνζδρια, διδακτικι εμπειρία, ςυγγραφικό
ζργο
Θζςθ αυξθμζνθσ ευκφνθσ

Εργαςιακι- Διοικθτικι Εμπειρία

Πενταετισ εργαςιακι εμπειρία ςτο δθμόςιο ι

ΓΝΩΕΙ
Επικυμθτά προςόντα

ΑΔΑ: 6ΙΔΦ465Θ1Ω-4ΑΩ

Δεξιότθτεσ

τον ιδιωτικό τομζα, ςυναφισ με τα
αντικείμενα που άπτονται ςτα κακικοντα τθσ
κζςθσ όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο παρόν
Π.Θ.Ε. (ΚΩΔ.043)
ι
Διετισ άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ ςτο
δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, ςυναφισ με τα
αντικείμενα που άπτονται ςτα κακικοντα τθσ
κζςθσ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο παρόν
Π.Θ.Ε. (ΚΩΔ. 018)
 Να διακζτει θγετικι φυςιογνωμία
 Να επιδεικνφει επαγγελματιςμό
 Να διακζτει αναπτυγμζνεσ επικοινωνιακζσ
ικανότθτεσ
 Να διακζτει ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων
 Να επιδεικνφει ςυνεργατικό/ ομαδικό
πνεφμα
 Να είναι ςε κζςθ να εκχωρεί αρμοδιότθτεσ
 Να εμψυχϊνει τισ ομάδεσ
 Να διακζτει ικανότθτα αποτελεςματικισ
επίλυςθσ προβλθμάτων
 Να διακζτει ικανότθτα αποτελεςματικισ
διαχείριςθσ κρίςεων - ςυγκροφςεων, κινδφνων
- αλλαγϊν.
 Να διακζτει διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ
 Να επιδιϊκει τθν επίτευξθ αποτελεςμάτων

Διάρκεια κθτείασ

Τποχρεωτικι επιμόρφωςθ
πριν τθν ανάλθψθ τθσ κζςθσ

4 ζτθ

Ναι
(άρκ. 9 παρ. 1 ν.
4369/2016)

Άλλεσ Πλθροφορίεσ

Εγκρίνεται
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΤΠΟΤΡΓΟ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΣΙΟΤ

