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Αξηζ. Πξση.: 5437/17-10-2016 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.  

 

Η Δλληνική Δηαιπεία Σοπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ Α.Δ. (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.), 

έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Τνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

2. Τνπ Οξγαληζκνχ Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

3. Τνπ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

4. Τν ππ’ αξηζκ. 521/5.2.2016 Πξαθηηθφ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

κε ηελ νπνία, κεηαμχ άιισλ, εγθξίζεθε ε πιήξσζε ηεο θελήο ζέζεο ηνπ Δηεπζπληή 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

Τελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Δηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ θαη Δηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ ηεο 

Ειιεληθήο Εηαηξείαο Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο Α.Ε., ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη 

φξνπο: 

Α. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 

Ο ππνςήθηνο νθείιεη, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., 

θαηά ην ρξφλν πξφζιεςεο λα: 

 είλαη πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή λα έρεη άδεηα εξγαζίαο απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή, εθφζνλ δελ έρεη ηελ ππεθνφηεηα κίαο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 

 κελ έρεη ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ, 

 κελ είλαη αλππφηαθηνο ή λα κελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα ιηπνηαμία,  

 έρεη εθπιεξψζεη (πξνθεηκέλνπ γηα άλδξεο) ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή λα έρεη 

λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο, θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη,  

 κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ή λα κε δηψθεηαη γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα πνπ ζπλεπάγεηαη 

ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ (άξζξα 59-61 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα),  

 κελ έρεη παξαπεκζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ή λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε νπνηαδήπνηε 

πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, 

δσξνδνθία ή δσξνιεςία, θαηαπίεζε, παξάβαζε θαζήθνληνο, έγθιεκα θαηά ησλ εζψλ, 

ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία λαξθσηηθψλ ή γηα έγθιεκα θαηά εζψλ 

ή ζρεηηθά κε ην λφκηζκα ή λα δηψθεηαη γηα θάπνην απφ ηα εγθιήκαηα απηά, 

 κελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε, 
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 κελ έρεη απνιπζεί γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο απφ ζέζε ηνπ Δεκνζίνπ ή άιινπ θνξέα  ηνπ 

δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, 

 κελ παξέρεη ππεξεζίεο ζε λνκηθφ πξφζσπν ή άιιε έλσζε θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ κε φκνηεο δξαζηεξηφηεηεο κε απηέο πνπ αζθεί ε Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. 

 

Β. ΔΙΓΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

 Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο απφ ηα 

αθφινπζα ζέκαηα ή ζπλδπαζκφ ησλ ζεκάησλ απηψλ: Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ, 

Οηθνλνκηθά ή ζε άιιν ζπλαθέο ζέκα. 

 Δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, απφ ηελ νπνία πεληαεηήο ηνπιάρηζηνλ 

δηνηθεηηθή πείξα ζε ζέζε δηεχζπλζεο νηθνλνκηθψλ ή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Άδεηα Λνγηζηή Α΄ Τάμεο. 

 Πνιχ θαιή γλψζε ηεο ζρεηηθήο κε ηελ εηαηξεία λνκνζεζίαο, ηεο θνξνινγηθήο, 

αζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ηνπ Δεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, γλψζε ησλ ζεκάησλ 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζην πεδίν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

 Γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα. 

 Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Ειιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

 Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, νξγαλσηηθή, δηεπζπληηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, 

πξσηνβνπιία, επζπθξηζία θαη ζπλεξγαζηκφηεηα. 

 Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ, θαζψο θαη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ. 

 

Γ. ΑΙΣΗΔΙ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ – ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

Η αίηεζε απεπζχλεηαη ζηελ «Δλληνική Δηαιπεία Σοπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ 

Α.Δ.», νδφο Μπιιέξνπ 73-75-77, 10436 Αζήλα, ςπότη ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ θαη 

ππνβάιιεηαη ζην γξαθείν Δηνίθεζεο, ζηνλ 3
ν
 φξνθν. 

Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο νξίδνληαη νη δέθα 

πέληε (15) εκέξεο απφ ηεο αλαξηήζεσο ηεο παξνχζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., 

ήηοι η 1
η
 Νοεμβπίος 2016 και μέσπι ηην ώπα 15:00. 

Τελ αίηεζε ππνβάιιεη ν ππνςήθηνο, ζε θιεηζηφ θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν, είηε 

απηνπξνζψπσο είηε κέζσ πιεξεμνπζίνπ, εθφζνλ ν ηξίηνο δηαζέηεη πιεξεμνχζην 

(εμνπζηνδφηεζε) κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή, ή ηέινο, 

ηαρπδξνκηθψο απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ην 

εκπξφζεζκν ηεο αηηήζεσο θξίλεηαη βάζεη ηεο εκεξνκελίαο πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, 

ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ.  

Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, θαη 

ε αλαθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Σηελ αίηεζή ηνπ ν ππνςήθηνο νθείιεη λα επηζπλάπηεη ζε πξσηφηππα ή 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε πηζηνπνηεηηθά/ηίηινπο 

ζπνπδψλ θαη ηα ινηπά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ελαζρφιεζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζνχλ εληφο ηεο σο 
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άλσ πξνζεζκίαο φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα καδί κε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ε αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Αληηθαηάζηαζε 

ηεο αηηήζεσο, δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε απηήο θαη πξνζθφκηζε πεξαηηέξσ εγγξάθσλ είλαη 

επηηξεπηή κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Η επζχλε ηεο νξζήο 

ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ ππνςήθην.  

Τα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Ο ππνςήθηνο πξέπεη κε ηελ αίηεζή ηνπ λα ππνβάιεη: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αζηπλνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ειιείςεη 

ηαπηφηεηαο θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ, επηθπξσκέλν απφ αξκφδηα αξρή. 

2. Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

3. Πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ ππνςεθίνπ. Εάλ ν ηίηινο έρεη 

απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη επηπιένλ πξάμε αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην νηθείν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ 

ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

4. Πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ, ηίηισλ θιπ. πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηα αηηνχκελα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ.  

Η επηθχξσζε ησλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ γίλεηαη απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή 

ή Κέληξα Εμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΕΠ) ή ηηο ππεξεζίεο ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο ή 

δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν.  

Ο ππνςήθηνο κπνξεί επίζεο λα ππνβάιεη απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 

πνπ δεηνχληαη ζηελ πξνθήξπμε, ζπλνδεπφκελα φκσο απαξαηηήησο κε ππεχζπλε δήισζε 

θαηά ην άξζξν 8 παξ. 4 λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη φηη ηα 

αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα 

ρέξηα ηνπ. 

Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ησλ γεληθψλ πξνζφλησλ πξφζιεςεο  

(ζηνηρ. Α) πξνζθνκίδνληαη κεηά ηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ σο επηηπρφληνο. Σε πεξίπησζε 

έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα γεληθά πξνζφληα, ηφηε ε Επηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο θαιεί ηνλ επφκελν ζηελ θαηάηαμε ππνςήθην. 

Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Επηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

ζπγθεληξψλεη ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εμεηάδεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ηππηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη κε αηνκηθέο πξνζθιήζεηο θαιεί φζνπο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θξίλεη 

φηη θαη’ αξρήλ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ζε 

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 

Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ παξαπάλσ Επηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο πίλαθαο, ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη νη ππνςήθηνη κε βάζε ηα ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζφληα, φπσο ηέζεθαλ ζηελ πξνθήξπμε θαη πξνέθπςαλ απφ ηηο πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο. 

Η εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ππνβάιιεηαη ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ην νπνίν θαη απνθαζίδεη ηειηθψο. Ο επηιεγείο εηδνπνηείηαη λα παξνπζηαζηεί 

ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν θαη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε πξφζιεςεο. Εάλ ν επηιεγείο δελ 

παξνπζηαζηεί ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, ζεσξείηαη φηη δελ απνδέρζεθε ηε ζέζε. 
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Σηελ πεξίπησζε απηή ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. κπνξεί λ’ απνθαζίζεη 

ηελ πξφζιεςε ηνπ ακέζσο επφκελνπ θαηά ζεηξά επηηπρίαο ή λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία 

πξφζιεςεο. 

 

4. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Οιφθιεξν ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη κε αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο Α.Ε.  

 

Αθήνα, 17 Οκηυβπίος 2016 

Ο Γιεςθύνυν ύμβοςλορ ηηρ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. 

Θεόδυπορ Γκοηζόποςλορ 

 


