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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
       Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) προτίθεται να 

καλύψει -με μετάταξη ή απόσπαση- 2 θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού 

Λογιστικού και 1 θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής για τη γραμματειακή 

υποστήριξή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2667/1998 όπως ισχύει 

και στο Π.Δ. 376/2001 (ΦΕΚ Α΄ 252). 

Η κάλυψη των θέσεων γίνεται με απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζομένων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ..  

Για τις θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού απαιτείται επιπλέον πολύ 

καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης και πολύ 

καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Για τη θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής απαιτείται επιπλέον καλή γνώση της 

αγγλικής γλώσσας.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2016 να ταχυδρομήσουν: 

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στην οποία θα αναφέρεται ο φορέας 

που υπηρετεί ο/η υποψήφιος/α, με ημερομηνία διορισμού, κατηγορία και 

κλάδο 

2. Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και των αναγνωρίσεών τους όταν είναι αναγκαίο, 

αντίγραφα τίτλων ξένων γλωσσών ή άλλα πιστοποιητικά από τα οποία να 

προκύπτουν σαφώς τα προσόντα τους. 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει 

διετία από το διορισμό του/της καθώς και μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει 

πενταετία από τον διορισμό του/της (άρθρο 68 του Υπαλληλικού Κώδικα και 

άρθρο 19 του Ν.3801/2009) 

 

Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή κρίσης της Εθνικής Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου που θα ορίσει o Πρόεδρος.  

 

Η διεύθυνση, στην οποία θα σταλεί ταχυδρομικά η αίτηση και τα δικαιολογητικά, 

είναι η ακόλουθη: 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 

 «Αίτηση για θέσεις γραμματειακής υποστήριξης» 

Νεοφύτου Βάμβα 6 (3
ος

 όροφος) 

10674 Αθήνα 

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 

 

O Πρόεδρος 

 

Γεώργιος Σταυρόπουλος 
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