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Αθόνα, 25 Ιουλύου 2014

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Π.Ε.Σ.
Το Ταμεύο Υγεύασ προκειμϋνου να καλύψει τη θϋςη Γενικού Διευθυντό Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
(θϋςη ιςότιμη με αυτό του Υποδιευθυντό Διεύθυνςησ Διούκηςησ, εφόςον φϋρει τον
βαθμό του Τμηματϊρχη Α΄ με διετό παραμονό ςτον βαθμό αυτό ό θϋςη ιςότιμη με αυτό
του Προώςτϊμενου Τμόματοσ Διούκηςησ, εφόςον φϋρει τουλϊχιςτον τον βαθμό του
Τμηματϊρχη Β΄ ό του Τμηματϊρχη Α΄ με λιγότερα από δύο ϋτη ςτον βαθμό, βϊςει τησ
Πρϊξησ Διοικόςεωσ Ε.Τ.Ε. αρ.233/13.8.1980), καλεύ τα ενδιαφερόμενα ςτελϋχη να
υποβϊλουν υποψηφιότητα με αύτηςη, η οπούα θα κατατεθεύ ςτη Γραμματεύα του Δ.Σ.
του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., μϋχρι τη Δευτϋρα 1η επτεμβρύου 2014.

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ
1. Μϋλοσ του Ταμεύου Υγεύασ.
2. Εργαζόμενοσ/η ςτην Ε.Τ.Ε. ό ςε θυγατρικό αυτόσ με βαθμό τουλϊχιςτον
Τμηματϊρχη Β΄ με κλιμϊκιο ευθύνησ 5 και ϊνω, προκειμϋνου περύ ςτελϋχουσ
Ε.Τ.Ε., και αντύςτοιχα προςόντα προκειμϋνου περύ ςτελϋχουσ θυγατρικόσ.
3. Κατϊ τον χρόνο λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων και κατϊ τον
χρόνο του διοριςμού:
α) Να μην ϋχει καταδικαςτεύ για κακούργημα ςε οποιαδόποτε ποινό.
β) Να μην ϋχει καταδικαςτεύ για κλοπό, υπεξαύρεςη (κοινό και ςτην υπηρεςύα),
απϊτη, εκβιαςμό, πλαςτογραφύα, δωροδοκύα ό δωροληψύα, καταπύεςη,
απιςτύα περύ την υπηρεςύα, παρϊβαςη καθόκοντοσ, ςυκοφαντικό δυςφόμιςη
καθ’ υποτροπό ό για εγκλόματα τησ γενετόςιασ ελευθερύασ ό για οικονομικό
εκμετϊλλευςη τησ γενετόςιασ ζωόσ.
γ) Να μην εύναι υπόδικοσ/η ο/η οπούοσ/α ϋχει παραπεμφθεύ με τελεςύδικο
βούλευμα για κακούργημα ό για πλημμϋλημα τησ προηγούμενησ περύπτωςησ,
ϋςτω και αν το αδύκημα παραγρϊφηκε.
δ) Να μην ϋχει λόγω καταδύκησ ςτερηθεύ τα πολιτικϊ του/τησ δικαιώματα και δεν
ϋχει λόξει ο χρόνοσ που ορύςτηκε για τη ςτϋρηςη.

ε) Να μην τελεύ εύτε υπό ςτερητικό δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη (πλόρη ό μερικό)
εύτε υπό επικουρικό δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη (πλόρη ό μερικό) εύτε υπό
ςυνδυαςμό και των δύο προηγουμϋνων.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Πτυχύο Ανώτατησ Εκπαύδευςησ (κατϊ προτύμηςη Οικονομικόσ ό Θετικόσ
Κατεύθυνςησ). Μεταπτυχιακού τύτλοι ςυνεκτιμώνται θετικϊ.
10ετόσ τουλϊχιςτον εμπειρύα ςε θϋματα οργϊνωςησ, διούκηςησ και
λειτουργύασ οργανιςμών/επιχειρόςεων ςε ανώτερεσ και ανώτατεσ διοικητικϋσ
θϋςεισ,
Ικανότητα διαχεύριςησ και αξιολόγηςησ προςωπικού,
Εμπειρύα ςτην κατϊρτιςη και τόρηςη προώπολογιςμών,
Ικανότητα χρόςησ πληροφοριακών ςυςτημϊτων διούκηςησ,
Ικανότητα δημιουργύασ και ςυντόρηςησ οργανωτικών διαδικαςιών,
Εμπειρύα διαδικαςιών ςυμμόρφωςησ ςε κανονιςτικϊ και λοιπϊ ελεγκτικϊ
πλαύςια,
Γνώςη τόρηςησ κανόνων αςφαλεύασ πληροφοριών,
Ικανότητα ενημϋρωςησ του Δ.Σ. ςε θϋματα οικονομικϊ, διοικητικϊ και
διαχεύριςησ προςωπικού,
Ικανότητα δημιουργύασ και τόρηςησ προγραμματιςμού ϋργων,
Ικανότητα διαπραγμϊτευςησ,
Πολύ καλό γνώςη Αγγλικών. Γνώςη ϊλλων ξϋνων γλωςςών ςυνεκτιμϊται.

Οι κϊτοχοι τύτλων ςπουδών τησ αλλοδαπόσ πρϋπει να προςκομύςουν:
Για τύτλουσ Πανεπιςτημιακόσ και Τεχνολογικόσ Εκπαύδευςησ: Πρϊξη αναγνώριςησ
από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ό το Ι.Τ.Ε ό Πιςτοποιητικό Αναγνώριςησ από τον Διεπιςτημονικό
Οργανιςμό Αναγνώριςησ Τύτλων Ακαδημαώκών και Πληροφόρηςησ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για
την ιςοτιμύα και αντιςτοιχύα του τύτλου ό Πρϊξη Αναγνώριςησ Επαγγελματικόσ Ιςοτιμύασ
από το Συμβούλιο Αναγνωρύςεωσ Επαγγελματικόσ Ιςοτιμύασ Τύτλων Τριτοβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ, εφόςον ςτην περύπτωςη αυτό οι απαιτούμενοι, βϊςει τησ προκόρυξησ,
τύτλοι ςπουδών εμπύπτουν ςτα νομοθετικώσ ρυθμιζόμενα επαγγϋλματα αρμοδιότητασ
του "Σ.Α.Ε.Ι.", ςύμφωνα με τα ϊρθρα 10 παρ. 2 ϋωσ 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (ϊρθρο 8
οδηγύασ 89/48 του Συμβουλύου τησ Ε.Ε.). Η ωσ ϊνω Πρϊξη ό Πιςτοποιητικό πρϋπει να ϋχει
εκδοθεύ μϋχρι την τελευταύα ημϋρα τησ προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων.
Σε περύπτωςη κατϊ την οπούα, από την Πρϊξη ό το Πιςτοποιητικό Αναγνώριςησ, δεν
προκύπτει το γνωςτικό αντικεύμενο, απαιτεύται βεβαύωςη από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
που χορόγηςε τον τύτλο, η οπούα πρϋπει να καθορύζει το γνωςτικό αντικεύμενο και να
ςυνοδεύεται από επύςημη μετϊφραςη.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι υποψόφιοι, μαζύ με την αύτηςη πρϋπει να υποβϊλουν:
1) Βιογραφικό ςημεύωμα,
2) Φωτοαντύγραφο των δύο όψεων τησ Αςτυνομικόσ Ταυτότητασ, από όπου θα
προκύπτει η χρονολογύα γϋννηςησ,
3) Επικυρωμϋνο αντύγραφο τύτλων ςπουδών,

4) Αποδεικτικϊ τησ εργαςιακόσ εμπειρύασ, καθώσ και λοιπών εξειδικεύςεων των
υποψηφύων,
5) Αντύγραφο Ποινικού Μητρώου,
6) Όποια επιπλϋον δικαιολογητικϊ θα ςυμβϊλλουν ςτο να ςχηματιςτεύ μύα
ολοκληρωμϋνη εικόνα των ατομικών προςόντων και των ικανοτότων του κϊθε
υποψηφύου, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ ϊδειασ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ.

ΕΠΙΛΟΓΗ
Η εξϋταςη των υποψηφιοτότων και η επιλογό του καταλληλότερου υποψηφύου
διενεργεύται με απόφαςη του Διοικητικού Συμβουλύου του Οργανιςμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεύ το δικαύωμα να καλϋςει τουσ υποψηφύουσ ςε προςωπικό
ςυνϋντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτϋρω προκηρυχθεύςα θϋςη μπορούν να
αποςτεύλουν τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ εύτε ταχυδρομικώσ ςτη διεύθυνςη
οφοκλϋουσ 15 - 105 52 ΑΘΗΝΑ εύτε με e-mail ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη:
gds@typet.gr , υπόψη κ. Αλεξϊνδρασ ΒΑΑΛΟΤ, τ: 210 3349516 (δ: 19516). Ο
χειριςμόσ όλων των αιτόςεων εύναι εμπιςτευτικόσ.

ΣΑΜΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ

