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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ  
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (εφεξής καλουµένη ως «η 
Επιχείρηση») λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια, της παραγράφου 2, του άρθρου 14, 

του Κεφαλαίου Γ, του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α’/03-03-1994) «Σύσταση 
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων 
διοίκησης», όπως ισχύει. 

2)  Τις διατάξεις των άρθρων 255-258 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-
06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.  

3) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

4) Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α’/15-09-2011) «Σύσταση 
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

5)  Τις διατάξεις των υποπαραγράφων 20α & 22, του άρθρου 9, του Ν. 
4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Α’/14-03-2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου», όπως ισχύει.  

6) Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-2017) 
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης».  
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7) Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3955/21-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
έτους 2019 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και τα ΝΠΙ∆ αυτών.  

8) Την υπ’αριθ. 07/01-02-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης περί υποβολής αιτήµατος προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Αττικής για την πρόσληψη ∆ιευθυντή επί θητεία.  

9)  Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 21559/6339/28-02-2019 εισηγητική έκθεση 
συναίνεσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών για την πρόσληψη ∆ιευθυντή επί θητεία (Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου) στην Επιχείρηση. 

10) Την υπ’ αριθ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./196/15587/02-12-2019 απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1, της υπ’ αριθ. 33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 
280/τ.Α’/28-12-2006) «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο 
∆ηµόσιο», όπως ισχύει.  

11) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 87228/09-12-2019 έγγραφο ανακοίνωσης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης πρόσληψης ενός (1) ατόµου, για την 
πλήρωση της θέσης του ∆ιευθυντή επί θητεία στην Επιχείρηση, µε κάλυψη 
της δαπάνης από ιδίους πόρους. 

12) Τις υπ’ αριθ. 74/22-03-2016 & 309/27-09-2016 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Αµαρουσίου, µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι Κανονισµοί 
Προσωπικού και Εσωτερικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης, όπως ισχύουν 
αντίστοιχα. 

13) Την υπ’ αριθ. 62/11-10-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης περί συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Πρόσληψης Προσωπικού και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & 
Προσφυγών των ∆ιαγωνισµών Πρόσληψης Προσωπικού.  

14) Την υπ’ αριθ. 76/27-11-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 369/03-12-2019 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αµαρουσίου, περί έγκρισης των σχετικών 
πιστώσεων στους Κ.Α. εξόδων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2020 της Επιχείρησης και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε. 
10.6041.003 «Τακτικές αποδοχές ∆ιευθυντή Επιχείρησης» ποσού € 
29.000,00 και στον Κ.Α.Ε. 10.6054.003 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού (∆ιευθυντή Επιχείρησης)» ποσού € 8.000,00. 

15)Την υπ’ αριθ. 85/23-12-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι προκήρυξης για την πρόσληψη 
∆ιευθυντή επί θητεία της Επιχείρησης, µε κάλυψη της δαπάνης από ιδίους 
πόρους. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πρόσληψη ενός (1) ατόµου για την πλήρωση της θέσης του 
∆ιευθυντή της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου µε 
θητεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρ. 4γ, του άρθρου 6, του Ν. 
4555/2018, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
και µε κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας από ιδίους πόρους.  
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Αρµοδιότητες ∆ιευθυντή  

Ο ∆ιευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση και το συντονισµό της 
λειτουργίας της Επιχείρησης και αποτελεί το συνδετικό κρίκο των υπηρεσιών 
της Επιχείρησης µε τον Πρόεδρο και το ∆.Σ., ενώ βρίσκεται σε συνεχή 
συνεργασία και επαφή για τη λήψη τρεχουσών αποφάσεων µε τον Πρόεδρο του 
∆.Σ. 
 
Αναλυτικότερα: 

• Συντάσσει και εισηγείται στο ∆.Σ. τα ετήσια και περιοδικά προγράµµατα 
δράσης της Επιχείρησης. Εισηγείται, µετά από αιτήσεις των Υπευθύνων 

των Τµηµάτων, τις προσλήψεις προσωπικού και τις µετακινήσεις τους, 
ανάλογα µε τις ανάγκες της Επιχείρησης και επιµελείται για την ακριβή 

τήρηση του ωραρίου εργασίας σε συνεργασία µε τους Υπευθύνους των 

Τµηµάτων.  

• Εισηγείται γενικά στο ∆.Σ. για τη λήψη αποφάσεων που είναι στις 

αρµοδιότητες του ∆.Σ., καθώς και για θέµατα της Επιχείρησης που 
υπόκεινται στην έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

• Μεριµνά για την µε αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης 
αποφάσεων του ∆.Σ., παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις εργασίες 

του συνόλου των υπηρεσιών της Επιχείρησης.  

• Ενηµερώνει το ∆.Σ. για την πορεία των εγκεκριµένων Προγραµµάτων 
∆ράσης της Επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των αποφάσεών 

του και µεριµνά για τη σύνταξη των συµβάσεων, των προϋπολογισµών 

εσόδων – εξόδων, τη σύνταξη του ετήσιου απολογισµού και ισολογισµού 

και την υποβολή στο ∆.Σ. όλων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
για την ψήφισή τους.  

• Εισηγείται στο ∆.Σ. την τροποποίηση των Προγραµµάτων ∆ράσης της 
Επιχείρησης, όταν θεωρεί απαραίτητο ανάλογα µε την εξέλιξή του ή/και 

µε βάση τις µεταβολές των αντικειµενικών συνθηκών.  

• Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της τήρησης των σχετικών 
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, της ασφάλισης και της ασφάλειας 

των εργαζοµένων.  

• Συµµετέχει στο Συµβούλιο Συντονισµού στο οποίο προεδρεύει και είναι 
υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, αναθέτοντας την 

υλοποίησή τους στους Υπεύθυνους των σχετικών Τµηµάτων και 
Γραφείων.  

• Έχει την ευθύνη της συντήρησης των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισµού, τη συµπλήρωση ή αντικατάστασή του.  

• Εισηγείται στο ∆.Σ. την τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισµών όταν 

θεωρεί απαραίτητο ανάλογα µε την εξέλιξη και τις οργανωτικές 
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απαιτήσεις της Επιχείρησης ή/και µε βάση τις µεταβολές των 

αντικειµενικών συνθηκών.  

• Ελέγχει και θεωρεί τα παραστατικά πληρωµών, τα γραµµάτια 
εισπράξεων, καθώς και τα πρωτόκολλα µετρήσεων του Ταµείου. 

• Έχει την ευθύνη των ειδικών συµβούλων και συνεργατών οι οποίοι 
προσλαµβάνονται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ή συγκεκριµένο 

έργο και παρέχουν συµβουλές και υπηρεσίες στην Επιχείρηση που 

αφορούν στην  υλοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων και έργων.  

• Αναλαµβάνει και άλλες αρµοδιότητες µε απόφαση του ∆.Σ. ή/και του 
Προέδρου ή µε βάση άλλους κανονισµούς της Επιχείρησης. 

 
Ο ∆ιευθυντής αποτελεί το Β’ επίπεδο διοίκησης της οργανωτικής διάρθρωσης 
της Επιχείρησης και στη διεύθυνσή του υπάγονται οι εξής διοικητικές ενότητες: 
 

• Γραφείο Γραµµατείας. 

• Τµήµα ∆ιοίκησης & Ανθρώπινου ∆υναµικού (µε τα Γραφεία: α) 

∆ιοίκησης - Προγραµµατισµού & Οργάνωσης, β) ∆ιαχείρισης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας γ) Αναθέσεων-

∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων). 

• Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών (µε τα Γραφεία: α) Λογιστηρίου, 

β) Οικονοµικού Προγραµµατισµού-Μελετών & Προµηθειών, γ) 
Ταµειακής Υπηρεσίας). 

• Τµήµα Αθλητισµού & Πολιτισµού (µε τα Γραφεία: α) Αθλητικών 
Προγραµµάτων & Υπηρεσιών, β) Πολιτιστικών-Καλλιτεχνικών 

Προγραµµάτων & Υπηρεσιών, γ) Εκδηλώσεων-Επικοινωνίας & 

∆ηµοσίων Σχέσεων). 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει: 
• Να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή να έχει άδεια εργασίας από την αρµόδια αρχή, εφόσον δεν έχει την 

υπηκοότητα χώρας - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηλικία έως 67 
ετών. 

• Να έχει εκπληρώσει (προκειµένου για άνδρες) τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις ή να έχει νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, κατά το δίκαιο της 

χώρας από την οποία προέρχεται. 

• Να µην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωµάτων. 

• Να µην έχει καταδικαστεί ή να µη διώκεται για κακούργηµα ή πληµµέληµα 
που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων (άρθρα 59-61 του 
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Ποινικού Κώδικα). 

• Να µην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, 

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, 
καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση, διακίνηση και 

εµπορία ναρκωτικών ή για έγκληµα κατά ηθών ή σχετικά µε το νόµισµα ή να 

διώκεται για κάποιο από τα εγκλήµατα αυτά. Επίσης να µην είναι υπόδικος 

που έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για κάποιο 
από τα πληµµελήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.  

• Να µην έχει απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του ∆ηµοσίου, 
Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Ο περιορισµός αυτός 

ισχύει για πέντε (5) χρόνια. 

• Να µην είναι δικαιούχος συντάξεως οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, εφόσον 
η σύνταξη που του καταβάλλεται είναι µεγαλύτερη από την κάθε φορά 

καταβαλλόµενη κατώτερη σύνταξη του Ε.Φ.Κ.Α.  

• Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριµένης θέσης. 

 
2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει : 
2.1.Απαραίτητα τυπικά προσόντα ως προϋπόθεση για την αξιολόγησή 
του και την πρόσκληση σε συνέντευξη 

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο και αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών 

της αλλοδαπής στον κλάδο της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. 

• Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο και 
αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής στον κλάδο της 

οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. 

• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

• Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε υπεύθυνη   

διοικητική θέση εταιρείας του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. 

 
2.2.Πρόσθετα τυπικά προσόντα 

• ∆ιδακτορικό δίπλωµα ειδίκευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο και 

αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής στον κλάδο της 
οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.  

• Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ανάλογη θέση 
ευθύνης σε φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Γνώση χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία κειµένου, 

φύλλα υπολογισµού, υπηρεσίες διαδικτύου). 
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3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά, επί ποινή 
αποκλεισµού τους, από την περαιτέρω διαδικασία: 
 

1. Αίτηση συµµετοχής. 

2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην απόκτηση πτυχίων και 

διπλωµάτων, στην προϋπηρεσία, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, 
κλπ. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνοµικό τµήµα, ότι: α. τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή, β. 
ο υποψήφιος  δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων», γ. ο υποψήφιος δεν έχει κώλυµα κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 9 του Ν. 3528/2007 και 17 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύουν και 
δ. ότι έχει εκπληρώσει ή έχει απαλλαγεί νόµιµα από τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις. 
 

4. Φωτοτυπία: πτυχίων ή διπλωµάτων από Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή 

αντίστοιχων ισότιµων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένων 
στην Ελλάδα. 

5. Φωτοτυπία ( δ ύο όψεων) της αστυνοµικής ταυτότητας. 

6. Απόσπασµα ποινικού µητρώου.  

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν τη δηλούµενη προϋπηρεσία όπως: 

Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής 
κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών 

ταµείων), ή βεβαιώσεις εργοδότη ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. 

συµβάσεις εργασίας, αποδείξεις µισθοδοσίας και κάθε άλλο πρόσφορο 

αποδεικτικό µέσο). 

 
4.ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
 
4.1.Της αλλοδαπής 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την 
προκήρυξη, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από την 
αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το 
Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο 
διερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/01-02-1914. Ειδικώς όµως 
µετά τον νέο «Κώδικα ∆ικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 
208/27.09.2013/τ. Α’), µεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από 
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δικηγόρο µετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει 
ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία µετέφρασε. 
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  
 
4.2.Της ηµεδαπής 
α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 
υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.  
β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από 
υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 
καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
 
5. ΕΠΙΛΟΓΗ–ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ–ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Προσλήψεων Προσωπικού, µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
 
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 40 ΜΟΡΙΑ της τελικής 
βαθµολογίας.  
 
Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 30 ΜΟΡΙΑ της τελικής βαθµολογίας 
που αναλύονται ως εξής 

• ∆ιδακτορικό δίπλωµα ειδίκευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο και 
αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής στον κλάδο της 

οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (15 ΜΟΡΙΑ).  

• Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ανάλογη θέση 
ευθύνης σε φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (10 ΜΟΡΙΑ). 

• Γνώση χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία κειµένου, 
φύλλα υπολογισµού, υπηρεσίες διαδικτύου) (5 ΜΟΡΙΑ). 

 
Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 30 ΜΟΡΙΑ της τελικής βαθµολογίας (όπου θα αξιολογηθεί 
η αναλυτική-συνθετική-κριτική ικανότητα, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, οι 
διοικητικές ικανότητες, η οµαδική συνεργασία, ο συντονισµός των εργασιών, η 
αποτελεσµατικότητα, η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και κρίσεων, η 
επαγγελµατική συνέπεια, το ήθος, κλπ.). 
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Ο υποψήφιος που θα λάβει την µεγαλύτερη βαθµολογία µε µέγιστο τα 100 
ΜΟΡΙΑ θα διοριστεί στη θέση του ∆ιευθυντή της Επιχείρησης. 
 
Κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Προσλήψεων Προσωπικού και σχετικής έγκρισης του ∆.Σ. της Επιχείρησης, οι 
προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων των γραφείων της Επιχείρησης (2ος όροφος ∆ηµαρχείου 
Αµαρουσίου, Βασ. Σοφίας αρ. 9, Μαρούσι), το αργότερο µέσα σε δέκα (10) 
ηµερολογιακές ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων 
συµµετοχής.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την 
εποµένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων. Οι ενστάσεις θα 
αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών των 
∆ιαγωνισµών Πρόσληψης Προσωπικού εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών 
από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, η οποία θα υποβάλει σχετική εισήγηση 
στο ∆.Σ. της Επιχείρησης, το οποίο θα αποφασίσει τελικά επί των ενστάσεων 
και στη συνέχεια θα εγκρίνει και τον οριστικό πίνακα κατάταξης των 
υποψηφίων. 
 
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να 
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο (µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Α.Τ. ή ΚΕΠ), στα γραφεία της 
Επιχείρησης, στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆. Μόσχα, 
2ος όροφος, Μαρούσι), τηλ. επικοινωνίας : 213-2038200-202.  
 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες και 
αρχίζει από την Πέµπτη 02-01-2020 έως και τη ∆ευτέρα 13-01-2020  
τις εργάσιµες ηµέρες από τις 10.00 π.µ. έως τις 14.00 µ.µ. και θα έχουν στο 
φάκελό τους την ένδειξη: «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2073/30-12-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ». 
 
Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε 
περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή 
εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο 
φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης 
προθεσµίας. 
 
Η παρούσα προκήρυξη/ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
της Επιχείρησης (∆ηµαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆. Μόσχα, 2ος όροφος), 
στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Αµαρουσίου: www.maroussi.gr. 
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Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε µία (1) τουλάχιστον τοπική 
ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµαρουσίου: www.maroussi.gr. 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Επιχείρησης 

Νικόλαος Σ. Πέππας 
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