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ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ημερομηνία: 30.06.2020 

Αρ. Πρωτ:8438  

Ταχ Δ/νση: Μυλλέρου 73-77, Αθήνα 

Ταχ Κώδικας: 10436 

Πληροφορίες: Αλατάς Απόστολος 

Τηλέφωνο: 213-1320-674 

Email: alatas@eetaa.gr 

       ΠΡΟΣ: 

 
1. Όλα τα Υπουργεία / Διευθύνσεις 

Διοικητικού (με την παράκληση να 

κοινοποιηθεί άμεσα σε όλες τις 

Υπηρεσίες τους και τα εποπτευόμενα 

Ν.Π.Δ.Δ.). 

2. Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις / 

Διευθύνσεις Προσωπικού (με την 

παράκληση να κοινοποιηθεί στους 

ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού αρμοδιότητάς 

τους). 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του ν.4690/2020 

 

και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 21, του ν. 4690/2020 

 

Η Ελληνική Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 

προκειμένου να καλύψεις ανάγκες σε προσωπικό, προσκαλεί μηχανικούς των 

ειδικοτήτων: 

 

 Πολιτικού μηχανικού:  
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 Αρχιτέκτονα μηχανικού:  

 Μηχανολόγου μηχανικού:  

 Ηλεκτρολόγου μηχανικού:  

 Τοπογράφου μηχανικού:  

 Μηχανικού περιβάλλοντος  

 

που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 

για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μετά από απόσπασή τους 

σε αυτή, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη. 

 

Η διάρκεια της απόσπασης προβλέπεται διετής, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασής 

της. Η μισθοδοσία των αποσπόμενων βαρύνει την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν, 

καλούνται να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. / Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, μέχρι την 17η 

Ιουλίου τα παρακάτω: 

 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο) 

 

2. Βιογραφικό Σημείωμα, με Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986), στην οποία να 

βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό είναι αληθή. 

 

3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών  

 

Η κατάθεση της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών θα γίνεται: 

 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση (alatas@eetaa.gr)  

 με κατάθεση των δικαιολογητικών αυτοπροσώπως, κατά τις εργάσιμες ημέρες, 

μεταξύ 09:00 και 14:00, στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και  

 μέσω υπηρεσιών μεταφοράς με απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο 

των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας της υπηρεσίας 

μεταφοράς, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή 

του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 
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Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. τηλεφωνικά, μεταξύ των ωρών 09:00 και 14:00. 

 

Το παρόν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (https://www.eetaa.gr/ ) 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Έντυπο αίτησης (1 φύλλο) 

 

 

 

        Σπυρίδων Σπυρίδων                  Ηλίας Γιάτσιος 

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.                              Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
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