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ΘΔΜΑ: «Πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε κηαο κεηαθιεηήο ζέζεο πληνληζηή ηνπ 

Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (Κ.Δ.Α.Ο.) ηνπ Δληαίνπ Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο»  

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο  

α) ησλ άξζξσλ 57, 58, 77 θαη 83 θαη εηδηθφηεξα ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ π.δ.8/2019 

«Οξγαληζκφο Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α.).» (Α΄ 8) 

β) ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.» (Α΄ 167) 

γ) ηνπ π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

δ) ηνπ π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο Τπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

ε) ηνπ π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 

Τθππνπξγψλ». 

2. Σελ αξηζκ.νηθ.44549/Γ9.12193/08-10-2015 (Β΄ 2169) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη 

ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Αλαζηάζην Πεηξφπνπιν», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

αξηζκ. νηθ.: 54051/Γ9.14200/22-11-2016 (Β΄ 3801) θαη νηθ.59285/18416/12-12-2017 

(Β΄ 4503) απνθάζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

Σελ πξνθήξπμε ηεο πιήξσζεο κηαο κεηαθιεηήο ζέζεο πληνληζηή ηνπ Κέληξνπ 

Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (Κ.Δ.Α.Ο.) ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α.) κε ηεηξαεηή ζεηεία. 

 

 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΑΔΑ: 6ΚΟ2465Θ1Ω-ΙΓΚ



 

Η. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝH ΘΔΖ-  ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ  

Ο πληνληζηήο πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο 

Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (Κ.Δ.Α.Ο.).   

Ο πληνληζηήο ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ππνγξάθεη 

ζπκβφιαην απνδνηηθφηεηαο κε ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 

νη ππνρξεψζεηο θαη νη πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί ζηφρνη, νη νπνίνη πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 

απφ απηφλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφζπαζήο ηνπ ζε εηήζηα βάζε. 

Οη απνδνρέο ηνπ πληνληζηή θαζνξίδνληαη ζην χςνο ησλ πάζεο θχζεσο 

απνδνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά γηα ηνλ Πξντζηάκελν Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Τπνπξγείνπ. Η δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ βαξχλεη ηελ ππεξεζία ή ηνλ νξγαληζκφ απφ ηνλ 

νπνίν πξνέξρεηαη.  

Ο πληνληζηήο κεηά ηελ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπή ή ιήμε ηεο απφζπαζήο 

ηνπ επαλέξρεηαη ζηε ζέζε πνπ θαηείρε θαη αλ δελ πθίζηαηαη, ζπληζηάηαη απηνδηθαίσο 

πξνζσξηλή ζέζε ηνπ θιάδνπ ηνπ. Η ζεηεία ηνπ ζην Κ.Δ.Α.Ο. ινγίδεηαη σο ρξφλνο 

πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο ζηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε. 

 

Σα θαζήθνληα ηνπ πληνληζηή  Κ.Δ.Α.Ο.  είλαη ηα αθφινπζα: 

(α) Η αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο  δεκφζηαο πνιηηηθήο ησλ ππεξεζηψλ Κ.Δ.Α.Ο.  

(β) Ο ζπληνληζκφο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζην 

Κ.Δ.Α.Ο. γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ 

(γ) Η αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

(δ) Η δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη 

ζεζπηζκέλνη ζηφρνη. 

 

Δηδηθφηεξα θαζήθνληα ηνπ πληνληζηή Κ.Δ.Α.Ο.: 

α. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν ζπληνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο., θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο. 

β. Η αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο., βάζεη ησλ εθάζηνηε 

ηηζέκελσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ. 

γ. Η ππνβνιή εηζεγήζεσλ θαη λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. επί 

ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Κ.Δ.Α.Ο.. 

δ. Η εμέηαζε θαη επίιπζε δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο 

ηνπ Κ.Δ.Α.Ο., θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

ε. Η ηνπνζέηεζε ζηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθηλείηαη ή απνζπάηαη ζε 

απηφ. 

ζη. Η θαηαλνκή ζηα ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Μεηξψνπ Οθεηιεηψλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο. 

δ. Η θαηαλνκή ζηα ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Αλαγθαζηηθψλ Μέηξσλ Δίζπξαμεο θαη 

Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ Κ.Δ.Α.Ο. ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα εθάζηνπ. 

ε. Η ππνγξαθή εγθπθιίσλ θαη γεληθψλ εγγξάθσλ, πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο.. 

ζ. Η ππνγξαθή εηζεγήζεσλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Κ.Δ.Α.Ο., πξνθεηκέλνπ λα 

εηζαρζνχλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Φ.Κ.Α.. 

η. Η πξφηαζε γηα νξγάλσζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο.. 

ηα. Η αμηνιφγεζε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Δηδηθέο απαηηήζεηο ζέζεο εξγαζίαο: 

 Δλδειερήο γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 

γηα ηα αληηθείκελα ηεο ζέζεο. 

ΑΔΑ: 6ΚΟ2465Θ1Ω-ΙΓΚ



 

 Γλψζεηο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

 Δηδηθέο γλψζεηο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά 

 Γλψζεηο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηνρνζεζίαο θαη δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο, 

Κψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, Κψδηθα 

Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ  

 Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ.   

 

ΗΗ. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ -

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ – ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο 

Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε πληνληζηή  ηνπ Κ.Δ.Α.Ο., δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο 

ππνςεθηφηεηαο έρνπλ κφληκνη ππάιιεινη ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Ι.Γ.Α.Υ. ηνπ  

θιάδνπ/εηδηθφηεηαο Γηνηθεηηθνχ– Οηθνλνκηθνχ (Γ/Ο) ηεο θαηεγνξίαο Παλεπηζηεκηαθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΠΔ), πνπ ππεξεηνχλ ζε Τπνπξγεία, Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο, 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Ν.Π.Γ.Γ., Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Ο.Σ.Α. Β΄ βαζκνχ θαη 

Ν.Π.Γ.Γ. απηψλ, θαζψο θαη ζε απηνηειείο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα 

(λ.3528/2007, φπσο ηζρχεη) θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο λα δηαζέηνπλ εηδηθά πξνζφληα θαη εκπεηξία σο εμήο:  

α) Δηδηθά πξνζφληα 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ Πηπρίν ή δίπισκα Οηθνλνκηθψλ ή Ννκηθήο ή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο  ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν  

αλαγλσξηζκέλν ηίηιν  ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Δκπεηξία  

Οη  ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ επηπέδνπ 

ηνπιάρηζηνλ δηεχζπλζεο γηα ηνπιάρηζηνλ νρηψ (8) έηε. 

Θα ζπλεθηηκεζεί:  

1. ε άζθεζε θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή θαζεθφλησλ ζπληνληζηή 

Κ.Δ.Α.Ο.. 

2. ε πξνυπεξεζία  ζε ζέζε επζχλεο ζην αληηθείκελν ηεο είζπξαμεο ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ θαζψο θαη ζε ζέκαηα   νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

III. ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ–ΑΤΜΒΗΒΑΣΑ–ΤΓΚΡΟΤΖ 

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).  

 

ΑΔΑ: 6ΚΟ2465Θ1Ω-ΙΓΚ



 

ΗV. ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ- ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ  

Η αίηεζε γηα θάιπςε ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο θαηαηίζεηαη ζην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ηαδίνπ 29, 10110 

Αζήλα), εληφο πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζή ηεο ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ.  

   

Με ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη  

α) αλαιπηηθφ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη απφ 

ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδεη ν ππνςήθηνο.  

β) Πηζηνπνηεηηθφ Τπεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ απφ ην θνξέα πξνέιεπζεο  απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ:  

- νη εκεξνκελίεο δηνξηζκνχ- αλάιεςεο ππεξεζίαο, θαηεγνξία, θιάδνο ή εηδηθφηεηα πνπ 

ππεξεηνχλ, ηνπνζεηήζεηο ζε επηκέξνπο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη ην 

είδνο ησλ θαζεθφλησλ πνπ άζθεζαλ ζε απηέο, εθζέζεηο αμηνιφγεζεο, αλαξξσηηθέο 

άδεηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

- φηη δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή θαη δελ εθθξεκεί  εηο βάξνο ηνπο 

πεηζαξρηθή δίσμε.  

γ) Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο ηαπηφηεηαο. 

 

 V. ΥΡΟΝΟ ΤΝΓΡΟΜΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΧΝ – ΚΧΛΤΜΑΣΧΝ 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ  

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 ηνπνζέηεζεο ηνπ πληνληζηή ηνπ 

Κ.Δ.Α.Ο..  

 

VI. ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ  

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 θαη ηνπ Δληαίνπ Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α.).  

3. Η παξνχζα ηνηρνθνιιάηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ζηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ζρεηηθφ 

απνδεηθηηθφ.  

 
 

                                                       

 

 

Κοινοποίηση 

ΔΦΚΑ 

α) Γξαθείν Γηνηθεηή 

β) Γ/λζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 8 
 

Δσωτερική Γιανομή 

Γ/λζε Τπνζηήξημεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ- ΙΙ  

Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο- ΙΙΙ 

 
 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
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