
1 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας 

υπόψη: 

 Α. τις διατάξεις : 

1. του ΠΔ 75/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 94/2019 και ισχύει 

2. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΚΕΔΕ (ΥΑ 628/2005 ΦΕΚ Β 

1834/2005) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

3. του Κανονισμού Προσωπικού της ΚΕΔΕ (υπ’ αριθμ. 28469/2007 απόφαση 

Υφυπουργού Εσωτερικών ΦΕΚ Β 874/2007) 

Β. Την υπ’ αριθμ. ΔΣ05522012020 απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ με την οποία 

εγκρίθηκε η έναρξη διαδικασίας του άρθ.9 του Κανονισμού Προσωπικού της ΚΕΔΕ 

και η παρούσα προκήρυξη. 

Γ.  Το γεγονός ότι δεν τελεσφόρησε η διαδικασία επιλογής Γενικού Διευθυντή της 

ΚΕΔΕ με τον από 27/01/2020 Εσωτερικό Διαγωνισμό, κατά τον οποίο δεν 

υποβλήθηκε καμία αίτηση από τους υπηρετούντες Προϊσταμένους Δ/νσεων στην 

ΚΕΔΕ, σύμφωνα με το υπ’αριθ. πρωτ. 477/2020 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής 

Δ. Την υπ’ αριθ. 105/06-02-2020 απόφαση του Δ.Σ. περί προκήρυξης της θέσης με 

ανοιχτό διαγωνισμό. 

Ε. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της ΚΕΔΕ έτους 2020 έχει προβλεφθεί η 

δαπάνη μισθοδοσίας της θέσης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδος σύμφωνα με τους κάτωθι όρους: 

 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Έκαστος υποψήφιος οφείλει σύμφωνα με το ά. 8.1 της υπ’ αριθμ.28469/2007 (ΦΕΚ Β 

874/2007) να: 
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 Να είναι εγγεγραμμένος, προκειμένου περί αρρένων στο μητρώο αρρένων, 

προκειμένου δε περί θηλέων στο γενικό μητρώο δημοτών. 

 Να είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχει άδεια 

εργασίας από την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν έχει την ιθαγένεια κράτους 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προϋπόθεση ότι θα έχει άριστη 

γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

 Να μην είναι ανυπότακτος ή να μην έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση 

για λιποταξία. 

 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 

Ποινικού Κώδικα). 

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

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή 

δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, 

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. Να μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο 

βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα που 

αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

 Να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

 Να μην έχει απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου, 

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δημοσίων Οργανισμών ή Αγροτικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων. 

 Να μην παρέχει υπηρεσίες σε νομικό πρόσωπο ή άλλη ένωση φυσικών 

προσώπων με όμοιες δραστηριότητες με αυτές που ασκεί η ΚΕΔΚΕ. 

 Να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα που καθορίζονται στον Κανονισμό 

Προσωπικού της ΚΕΔΕ. 

 Να είναι υγιής. 

 Ηλικία (ν. 3051/2002). 

 

2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  
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(ΟΕΥ της ΚΕΔΕ –ΦΕΚ Β 1834/2005) 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. 

 Τουλάχιστον 10ετη θητεία ή εμπειρία σε θέση ευθύνης σε φορέα 

αυτοδιοίκησης. 

 Εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά όργανα αυτοδιοίκησης. 

 

3. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο που άπτεται 

ζητημάτων Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 Επαγγελματική εμπειρία. 

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΣ05522012020 απόφαση του 

Δ.Σ., μετά από προσωπική συνέντευξη και σύμφωνα με τα κριτήρια και 

προσόντα, που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση από τον Ο.Ε.Υ. και 

αναφέρονται στην παρούσα. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Η αίτηση απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και υποβάλλεται στο 

γραφείο Πρωτοκόλλου, στον 6ο όροφο, στην διεύθυνση Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 

8 Αθήνα. 

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους ορίζονται οι 

έξι (6) ημερολογιακές ημέρες από της αναρτήσεως της παρούσας στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και σε μία ημερήσια 

εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.  

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου 

εφόσον ο τρίτος διαθέτει πληρεξούσιο (εξουσιοδότηση) με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής τους από αρμόδια αρχή, ή τέλος, ταχυδρομικώς αποκλειστικά και μόνο με 

συστημένη επιστολή. Στην τελευταία περίπτωση το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 

κρίνεται βάση της ημερομηνίας που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

http://www.kedke.gr/
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Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ά. 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια 

των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις. 

Στην αίτησή του ο υποψήφιος οφείλει να επισυνάπτει σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη πιστοποιητικά/τίτλους 

σπουδών/λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την εμπειρία. Στην περίπτωση που δεν 

προσκομισθούν εντός της ως άνω προθεσμίας όλα τα σχετικά έγγραφα μαζί με 

επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ο υποψήφιος τίθεται 

εκτός διαδικασίας. 

Αντικατάσταση της αιτήσεως, διόρθωση ή συμπλήρωση αυτής και προσκόμιση 

περαιτέρω εγγράφων είναι επιτρεπτή μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των αιτήσεων. 

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

Ο υποψήφιος πρέπει με την αίτησή του να υποβάλει: 

 Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή 

ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο διαβατηρίου επικυρωμένα από αρμόδια 

αρχή.  

 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 

 επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών σχετικών εγγράφων που 

αποδεικνύουν την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον: 

Για τίτλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης: πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για 

την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για 

την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου. Στην περίπτωση που από την πράξη ή το 

πιστοποιητικό δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο απαιτείται βεβαίωση από το 

οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό 

αντικείμενο και επίσημη μετάφρασή της. 

 αποδεικτικά εμπειρίας (βεβαιώσεις εργοδοτών, ΦΕΚ πρόσληψης κλπ) 

Επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αλλοδαπής-ημεδαπής και 

μετάφραση τίτλων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων : 
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- Της αλλοδαπής 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την 

προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική 

γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του 

πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το 

πρωτότυπο .Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις όταν προσκομίζονται σε 

φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε επικυρώνονται μόνο 

από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων 

που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 

ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από 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. 

148/26-12-1913/1-2-1914. 

 

- Της ημεδαπής 

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της εθνικής 

έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις υπηρεσίες της 

Ελληνικής Αστυνομίας όπως τίτλοι σπουδών-άδειες-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κλπ) 

υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε 

αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο . Η 

επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή 

συμβολαιογράφο. 

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που 

ζητούνται στην προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση 

κατά το ά. 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα 

αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που 

έχει στα χέρια του.  

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική 

αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που 

συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του ά. 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του ά. 8 

του ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την 
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ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από την διοίκηση όπως τα 

πρωτότυπα. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις 

ιδιωτών εργοδοτών κλπ) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα 

με υπεύθυνη δήλωση κατά το ά. 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο 

ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια 

αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.  

Τα λοιπά δικαιολογητικά (που αποδεικνύουν την ύπαρξη των γενικών προσόντων 

πρόσληψης) προσκομίζονται μετά την επιλογή του υποψηφίου που κρίνεται από την 

αρμόδια Επιτροπή ως επιτυχών. Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν τα γενικά προσόντα τότε η Επιτροπή καλεί τον επόμενο στην κατάταξη 

υποψήφιο. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης δημοσιεύεται με ανάρτηση στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και σε μία 

ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ 

http://www.kedke.gr/
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