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Πληροφορίες: Γ. Κωστοπούλου
Email: g.kostopoulou@ethaae.gr

Αθήνα, 13-04-2020
Αρ. πρωτ. 15576
Αναρτητέα στo Διαδίκτυο
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α΄/12/24-01-2020) «Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1, των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 18 και των παρ. 1 και 8 του άρθρου
59.
2. Την υπ’ αριθμ. 18135/Ζ1/7-2-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
94/τεύχος ΥΟΔΔ/7-2-2020), περί διορισμού του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α’/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄/26), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄/39) «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του
Δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25.09.14 (ΦΕΚ 2595 Β΄) «Καθορισμός
αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των
οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με οικονομικές ή και οικονομικές
αρμοδιότητες»,
7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής, μέσω της άμεσης πλήρωσης της θέσης του
Γενικού Διευθυντή, λόγω επικείμενης λήξης της θητείας της ήδη υπηρετούσας Γενικής
Διευθύντριας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, για τετραετή θητεία, στην Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).
Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή είναι αυτά που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν.
4653/2020.
1.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις της προκήρυξης.
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2. Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπηρετούντες στο Δημόσιο με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
β) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007) ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε
κατά τον χρόνο διορισμού τους.
γ) Να μην αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
3.

Τα προσόντα διορισμού για τη θέση του Γενικού Διευθυντή ορίζονται ως εξής:

α) Πτυχίο οικονομικών ή διοικητικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Οι τίτλοι
σπουδών αλλοδαπού ΑΕΙ πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από πιστοποιητικό
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ (ή πράξη αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ).
β) Διδακτορικό δίπλωμα, της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σε αντικείμενο, συναφές με το
αντικείμενο της Αρχής και συγκεκριμένα σε θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι τίτλοι σπουδών
αλλοδαπού ΑΕΙ πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από πιστοποιητικό αναγνώρισης του
ΔΟΑΤΑΠ (ή πράξη αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ).
γ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.
50/2001, όπως αυτό ισχύει.
δ) Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η γνώση και εμπειρία
αποδεικνύεται από το επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου και ιδίως από
δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα ή εισηγήσεις, τη συμμετοχή του σε σεμινάρια ή συνέδρια που
αποδεικνύονται με πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό
έγγραφο.
ε) Τουλάχιστον δεκαετής επαγγελματική εμπειρία σε διοικητική θέση με αντικείμενο τη διαχείριση
δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, καθώς και συστημάτων διοίκησης ποιότητας και χρηματοδοτούμενων
έργων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα ανωτέρω πρέπει να αποδεικνύονται από αντίστοιχη
προϋπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου διοικητικής μονάδας - ιδίως της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή
φορέα αρμοδιοτήτων συναφών με το αντικείμενο της Αρχής.
στ) Πλέον της ανωτέρω υπό (ε) ελάχιστης δεκαετούς εμπειρίας, απαιτείται τουλάχιστον τριετής
εμπειρία σε θέση Γενικής Διεύθυνσης οιουδήποτε δημοσίου φορέα με αντικείμενο την Ανώτατη
Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανισμών του δημοσίου τομέα και των
Ανεξάρτητων Αρχών).
Τα ανωτέρω υπό α) έως στ) προσόντα τίθενται, λόγω σπουδαιότητας και καθηκόντων ευθύνης της
προκηρυσσομένης θέσης, επί ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων.
4. Για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή λαμβάνονται υπ’ όψιν τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:
α) Τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης
(25 μονάδες, κατ’ ανώτατο όριο).
β) Προϋπηρεσία - εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων θέσεων ευθύνης
(40 μονάδες, κατ’ ανώτατο όριο).
γ) Εξειδίκευση στο αντικείμενο της θέσης (15 μονάδες, κατ’ ανώτατο όριο).
δ) Συνέντευξη (20 μονάδες, κατ’ ανώτατο όριο).
5.

Τα ανωτέρω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:

α) Τα τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα και τα προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης μοριοδοτούνται
ως εξής:
i. Ο βασικός τίτλος σπουδών (Πτυχίο οικονομικών ή διοικητικών επιστημών της ημεδαπής ή
ισότιμο της αλλοδαπής), με 5 μονάδες.
ii. Διδακτορικό δίπλωμα, της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σε συναφές με το αντικείμενο
της Αρχής και συγκεκριμένα σε θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, με 12 μονάδες.
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iii. Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής:
Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας με 3 μονάδες.
iv. Η αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης που αποδεικνύεται από
βεβαιώσεις συμμετοχής σε συναντήσεις εργασίας, σεμινάρια και συνέδρια εξειδικευμένων
εθνικών ή διεθνών φορέων στα εν λόγω αντικείμενα - θέματα, μοριοδοτείται με μέχρι 5 μονάδες.
β) Η προϋπηρεσία - εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται και
υπολογίζονται ως εξής:
Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο, σε θέση με συναφές αντικείμενο απασχόλησης (διαχείριση
δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, καθώς και συστημάτων διοίκησης ποιότητας και χρηματοδοτούμενων
έργων στην Ανώτατη Εκπαίδευση) και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στον δημόσιο τομέα
μοριοδοτούνται ως ακολούθως:
i. 0,5 μονάδα για κάθε έτος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός του χρόνου
που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, με ανώτατο όριο τα δέκα (10) έτη,
ii. 2 μονάδες για κάθε πλήρες έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, 2,5
μονάδες για κάθε πλήρες έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και 4
μονάδες για κάθε πλήρες έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του εξαμήνου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται
ως πλήρες έτος. Η μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να
υπερβαίνει συνολικά τα είκοσι (20) έτη. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου
συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις του στοιχείου ii, λαμβάνονται πρωτίστως τα μόρια άσκησης
καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων
ευθύνης οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και τέλος, τα μόρια άσκησης καθηκόντων
ευθύνης επιπέδου Τμήματος, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού ετών.
γ) Για το κριτήριο της εξειδίκευσης στο αντικείμενο της θέσης αξιολογούνται τα παρακάτω και
μοριοδοτούνται με ανώτατο όριο τις 15 μονάδες:
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, συμμετοχή και επίβλεψη εκτέλεσης χρηματοδοτούμενων έργων,
εισηγήσεις σε σεμινάρια-συναντήσεις εργασίας, ομιλίες σε δημόσιες παρουσιάσεις, ανακοινώσεις
σε συνέδρια, επιστημονικές δημοσιεύσεις και συγγραφικό έργο, εκθέσεις και μελέτες αναφορικά
με την οργάνωση και διοίκηση των ΑΕΙ και ιδίως με ζητήματα: διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
οργάνωσης εκπαίδευσης και έρευνας, διοίκησης ποιότητας και διαχείρισης χρηματοδοτούμενων
έργων.
δ) Συνέντευξη
Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή διενεργείται συνέντευξη των υποψηφίων από αρμόδια τριμελή
Επιτροπή, οριζόμενη από το Ανώτατο Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, μετά από εισήγηση του
Προέδρου.
Σκοπός της συνέντευξης είναι η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την
ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του
Γενικού Διευθυντή. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού
φακέλου και των δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψηφίου, η αίτηση υποψηφιότητας και το
βιογραφικό σημείωμά του, μετά των επικαλουμένων σε αυτό προσόντων του. Για την αξιολόγηση
και μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις και η εμπειρία του υποψηφίου στα ειδικότερα
αντικείμενα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και αξιολογείται η εξοικείωσή του με ηλεκτρονικές
εφαρμογές διαχείρισης και παρουσίασης δεδομένων (π.χ. εφαρμογές Microsoft Office).
Η συνέντευξη μοριοδοτείται χωριστά από κάθε μέλος της Επιτροπής και τηρείται σχετικό πρακτικό.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης εκάστου υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των
βαθμών των μελών της Επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά
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σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο
αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος.
6. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00 να υποβάλουν
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση secretariat@ethaae.gr τα ακόλουθα:
α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη, με την οποία θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής και όπου θα αναγράφονται ως συνημμένα και αριθμημένα όλα τα
δικαιολογητικά, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πρόσκληση.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας πρόσκλησης.
γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις, από τα οποία να προκύπτουν τα προσόντα των
υποψηφίων.
ε) Πιστοποιητικό της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν τα έτη προϋπηρεσίας, ο βαθμός
τους στην ιεραρχία, καθώς και τυχόν ηθικές αμοιβές ή στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης,
στην περίπτωση που είναι μόνιμοι υπάλληλοι.
στ) Υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) του υποψηφίου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας προκήρυξης.
Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και
η αίτησή του απορρίπτεται.
Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν ζητηθεί από
την Αρχή η υποβολή συμπληρωματικών διευκρινιστικών στοιχείων.
7. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, ύστερα από αξιολόγηση
των υποψηφίων από τριμελή Επιτροπή που ορίζει το Ανώτατο Συμβούλιο μεταξύ των μελών του,
μετά από εισήγηση του Προέδρου.
Για την ως άνω αξιολόγηση, η τριμελής Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των υποψηφίων (ήτοι εξετάζει τη συνδρομή -ή μη- των επί ποινή αποκλεισμού
ορισθέντων προσόντων της παραγράφου 3 της παρούσας). Στη συνέχεια, η Επιτροπή καταγράφει
σε αυτοτελή Πίνακα τους υποψηφίους, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει λόγος αποκλεισμού
(Πίνακας Αποκλεισθέντων). Ακολούθως, προβαίνει σε μοριοδότηση των προσόντων των λοιπών
υποψηφίων, στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχει, σύμφωνα με την Προκήρυξη, λόγος
αποκλεισμού και συντάσσει Πίνακα Κατάταξης. Για την εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης και
επιλογής του Γενικού Διευθυντή συντάσσεται Πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται στα μέλη του
Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής.
Η ανακοίνωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στους υποψηφίους γίνεται με ηλεκτρονικό
μήνυμα στη διεύθυνση που αναφέρουν στην αίτησή τους και αφορά μόνον ως προς την κατάταξη
εκάστου υποψηφίου στον αντίστοιχο Πίνακα.
Οι συμμετέχοντες στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ενώπιον
της Αρχής, ένσταση κατά της σχετικής πράξης, από την οποία θεωρούν ότι θίγονται, προβάλλοντας
λόγους τυπικής και ουσιαστικής νομιμότητας. Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης είναι
τρεις (3) ημέρες από την άνω γνωστοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο/συμμετέχοντα με ηλεκτρονικό μήνυμα. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή
Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία ορίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του ή/και
των μελών του ΣΑΠ ή/και των υπαλλήλων της Αρχής. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις
εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψή τους.

Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2
10559 Αθήνα
T: 210 9220944, Φ: 210 9220143
Ηλ. Ταχ.: adipsecretariat@adip.gr
Website: http://www.adip.gr

1, Aristidou str. & 2, Evripidou str.
10559 Athens, Greece
T: +30 210 9220944, F: +30 210 9220143
Email: adipsecretariat@adip.gr
Website: http://www.adip.gr

5

8. Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα της
Αρχής (www.ethaae.gr). Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται με ηλεκτρονική επικοινωνία
στη διεύθυνση g.kostopoulou@ethaae.gr από την κ. Γ. Κωστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης & Επικοινωνίας της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της Αρχής

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή της Εθνική Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ:

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα & Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα & Επώνυμο Μητέρας
Ημερομηνία γέννησης (μορφής ηη/μμ/εεεε):
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος γέννησης:

Τόπος κατοικίας (Δήμος):
Οδός:

Αριθμός:

Αριθμός τηλεφώνου:

Τ.Κ.

Κινητό τηλέφωνο:

Προσωπικό Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Επιθυμώ να συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης
Εκπαίδευσης και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Συνημμένα υποβάλω τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. …………………………………………………………………………………………………………………………………
(1) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

Ημερομηνία: ….. /…. /2020
Ο/Η Αιτ……………………..

(Υπογραφή)
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