
                                                                                  

Περίληψη τησ αρ.2548/23-8-2017 Προκήρυξησ πλήρωςησ τησ θζςησ του Διευθφνοντοσ 

υμβοφλου τησ Ανϊνυμησ Εταιρείασ με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

Α.Ε. (ΦΕΚ 854/τ.Γϋ/31-8-2017). 

 

Ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν και η Τφυπουργόσ Εςωτερικϊν (Σομζα Μακεδονίασ 

Θράκησ), ζχοντασ ππόςε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ Αλώλπκε Δηαηξεία 

κε ηελ επσλπκία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Α.Ε.» και ιδίωσ το άρθρο 7 του 

Ν.3489/2006 «Εώλε Καηλνηνκίαο Θεζζαινλίθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη, 

πξνθεξύζζνπλ ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηεο Αλώλπκεο 

Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Α.Ε.» (ςτο εξήσ 

εταιρεία). 

Γηα ηελ επηινγή ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηεο Δηαηξείαο, νη 

ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ, θαη ειάρηζην, σο θύξηα πξνζόληα: 

α) Πηπρίν παλεπηζηεκηαθνύ ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ θαη 

αληίζηνηρνπ ηδξύκαηνο ηεο αιινδαπήο, ζε γλσζηηθό αληηθείκελν ζπγγελέο κε 

ηνπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο. 

β) Πξνϋπεξεζία επί νθηώ (8) ηνπιάρηζηνλ έηε ζε ζέζε απμεκέλεο επζύλεο 

ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα, πνπ πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κε ηελ 

πξνζθόκηζε ζρεηηθώλ εγγξάθσλ. 

Δπηπιένλ ησλ απαξαίηεησλ πξνζόλησλ νη ππνςήθηνη ζα αμηνινγεζνύλ ζε 

πξόζζεηα-επηζπκεηά πξνζόληα, κεηά θαη από πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, όπσο ηα 

πξνζόληα απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ νηθεία πξνθήξπμε.  

Γελ κπνξνύλ λα δηνξηζηνύλ: 

α) Όζνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 65ν έηνο ή πξόθεηηαη λα ζπληαμηνδνηεζνύλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζηελ ζέζε. 

β) Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή δελ έρνπλ 

απαιιαγεί λόκηκα από απηέο. 

γ) Όζνη θαηαδηθάζηεθαλ γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα 

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο 

δξαζηεξηόηεηεο, , ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία) , απάηε, θινπή, 



δσξνδνθία, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δόιηα ρξενθνπία, κε 

θαηαβνιή ρξεώλ πξνο ην δεκόζην, κε θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, 

εθβίαζε, απηζηία δηθεγόξνπ, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, 

παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη 

γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

δ) Οη ππόδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην αδίθεκα έρεη 

παξαγξαθεί. 

ε) Όζνη ιόγσ θαηαδίθεο έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα 

όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή. 

ζη) Όζνη απνιύζεθαλ από ζέζε δεκόζηαο ππεξεζίαο ή ΟΤΑ ή άιινπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ιόγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο 

νξηζηηθήο παύζεο ή ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν 

ιόγν, νθεηιόκελν ζε ππαηηηόηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, αλ δελ παξέιζεη πεληαεηία 

από ηελ απόιπζε. 

δ) Όζνη ππάιιεινη ηεινύλ ππό θαζεζηώο απηνδίθαηεο αξγίαο. 

Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο πξνζιακβάλεηαη κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο ηξηώλ εηώλ, κε απόθαζε ηνπ επνπηεύνληνο Υπνπξγνύ 

θαη, ζπγθεθξηκέλα, από θνηλνύ, ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη ηεο Υθππνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ (ηνκέα Μαθεδνλίαο Θξάθεο). Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ 

είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο. Ζ ζρέζε εξγαζίαο δηέπεηαη από ην 

Καηαζηαηηθό, ηνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο δηνξίδεηαη από ηνλ Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ θαη ηελ 

Υθππνπξγό Δζσηεξηθώλ (ηνκέα Μαθεδνλίαο Θξάθεο) βάζεη (ηειηθνύ) αμηνινγηθνύ 

πίλαθα θαηάηαμεο ππνςεθίσλ πνπ ππνβάιιεηαη από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. Ζ 

δηαδηθαζία επηινγήο ζα βαζηζζεί ζηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ, κεηά ηελ νπνία αθνινπζεί δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο.  

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ θύξησλ θαη πξόζζεησλ πξνζόλησλ ε Δπηηξνπή 

Αμηνιόγεζεο αθνινπζεί ζύζηεκα κνξηνδόηεζεο, πνπ νξίδεηαη ζηελ Πξνθήξπμε.  



Οη ππνςήθηνη πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ηεο 

ζέζεο ηνπ Γηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ Δηαηξείαο θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ή 

απνζηείινπλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο πεξηέρεη: 

α) Αίηεζε 

β) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

γ) Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

δ) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ θαη γλώζεο μέλσλ γισζζώλ θαζώο θαη 

πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο. 

ε) Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο – πξνϋπεξεζίαο. 

ζη) Κάζε άιιν απνδεηθηηθό έγγξαθν ηεθκεξίσζεο ησλ θύξησλ θαη πξόζζεησλ 

πξνζόλησλ ηνπο. 

δ) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ ζπληξέρνπλ ηπρόλ θσιύκαηα 

δηνξηζκνύ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηεο παξνύζαο 

ε) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαζώο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηεθκεξίσζεο 

είλαη αθξηβή θαη αιεζή. 

Όια ηα έγγξαθα ηα νπνία ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία είλαη 

επηθπξώζηκα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, επί πνηλή απόξξηςεο ηεο αίηεζεο, 

λνκίκσο επηθπξσκέλα. 

Οη θάθεινη ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή ςτο πρωτόκολλο τησ έδξα ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ/Τνκέα Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο: Γραφείο 210 του 2ου ορόφου, ςτο Σμήμα Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ και 

Γραμματείασ, Γηνηθεηήξην», Αγ. Γεκεηξίνπ, 54123 Θεζζαινλίθε. Μετά την 

πρωτοκόλληςή τουσ, θα παραλαμβάνονται από το Γραμματζα τησ Επιτροπήσ 

Αξιολόγηςησ  

Ζ αίηεζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο 

ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ εκεξήζην ηύπν. 

Αηηήζεηο πνπ δελ είλαη δεόλησο ζπκπιεξσκέλεο ή είλαη εθπξόζεζκεο ζα 

απνξξίπηνληαη ηεθκεξησκέλα από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. 



Οιόθιεξε ε Πξνθήξπμε (αξ.2548/23-8-2017 Κνηλή Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ θαη ηεο Υθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (Τνκέα Μαθεδνλίαο Θξάθεο) έρεη 

δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 854/η.Γ΄/31-8-2017) θαη έρεη 

αλαξηεζεί ζηε Γηαύγεηα (ΑΓΑ: 7ΖΣ3465ΦΘ7-2ΒΓ). 

Ζ Πεξίιεςε απηή λα δεκνζηεπηεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, κία (1) 

παλειιήληαο θαη κία (1) ηνπηθήο θπθινθνξίαο θαη λα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθό ηόπν 

ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ηνκέαο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο) θαη ηεο Δηαηξείαο.  

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ                                    Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
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