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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Σταδίου 27,
Ταχ. ∆/νση:
10183 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Βαµβακά
2131364608
Τηλ:
2103744616
Φαξ:

ηλεκτρονικά

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ: 34732

Προς: όπως Πίνακας ∆ιανοµής

Θέµα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τεσσάρων (4)
υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης»
Σχετ.: Το αριθ. 1507/5.10.2015 αίτηµα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων
Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωσή της µε την απόσπαση
τεσσάρων υπαλλήλων κατηγορίας Π.Ε., µονίµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
Τα προσόντα των υποψηφίων ορίζονται ως εξής:
α) δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. µε πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τοµέα
της ισότητας των φύλων. Σε περίπτωση απουσίας υποψηφίων µε σπουδές στον τοµέα της
ισότητας των φύλων, δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηµόσιοι
υπάλληλοι µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείµενο των ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστηµών. Επίσης, απαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
β) δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών µε τα εξής
προσόντα: πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείµενο της
κοινωνιολογίας, της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας
και της κοινωνικής εργασίας. Επίσης, απαιτείται τουλάχιστον διετής εµπειρία σε θέµατα
αρµοδιότητας των Συµβουλευτικών Κέντρων της Γ.Γ.Ι.Φ. και η πολύ καλή γνώση ξένης
γλώσσας.
Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.
3528/2007, του άρθρου 29 του Π.∆. 410/1998 και του άρθρου 247 του Ν. 3852/2010.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά (µε
συστηµένη επιστολή) στη ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης / Τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρώπινου
∆υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Σταδίου 27,
10183 Αθήνα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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• Αίτηση απόσπασης η οποία κοινοποιείται από τον υποψήφιο και στη ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικού του φορέα προέλευσής του.
• Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
• Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του
βιογραφικού σηµειώµατος.
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Προκειµένου για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στη
αλλοδαπή, προσκοµίζεται και σχετική βεβαίωση ισοτιµίας από το ∆ΟΑΤΑΠ.
• Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
• Βεβαίωση αποδοχών.
• Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών.
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30-11-2015.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα
(για την ανάρτηση στον σχετικό διαδικτυακό τόπο)
2. Όλα τα Υπουργεία
3. Όλες τις Περιφέρειες
4. Όλες τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές

