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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για απόσπαση υπαλλήλων στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και 

το διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε 

Έχοντας υπόψη: 

1/ Τις διατάξεις  του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ. Α΄), 

όπως αυτός ισχύει. 

2/ Τις διατάξεις του  ν. 4674/11-3-2020 (ΦΕΚ 53/20 τεύχος Α’) «Στρατηγική 

αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

3/ Τις διατάξεις του ν.4584/2018 (ΦΕΚ 104 Α΄/2018 ) Αναμόρφωση του δικαίου των  

ανωνύμων εταιρειών. 

4/ Τις διατάξεις του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26΄Α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αυτός 

ισχύει. 

5/ Τις διατάξεις του Π.Δ 50/2001 ( ΦΕΚ 39 Α΄ ) «Καθορισμός των προσόντων 

διορισμού σε θέσεις φορέων του  δημοσίου φορέα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6/ Την αριθμ.πρωτ.37260/16-6-2020 εγκύκλιο 200 (ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ ) του 

Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 

ΟΤΑ-Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης-

Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 και ν.4690/2020. 

7/ Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της ανώνυμης εταιρίας με την 

επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Α.Ε», που εγκρίθηκε με την από 26-04-2021 

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

9/ Την ανάγκη στελέχωσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο 

«Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε». από εξειδικευμένα στελέχη της δημόσιας διοίκησης  με 

αυξημένες δεξιότητες  με σκοπό την απρόσκοπτη άσκηση του έργου της. 
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ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου των ΟΤΑ της Ελληνικής Επικράτειας (Α΄ και Β΄ Βαθμού), οι οποίοι κατέχουν τα 

ανάλογα με τις θέσεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και οι οποίοι ενδιαφέρονται 

να αποσπαστούν για ένα (1) έτος με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, στην 

 ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε»., 

 να υποβάλλουν σχετική αίτηση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Α!. ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 

Ι. Συνολικά  οι  θέσεις που προκηρύσσονται  είναι μία (1) θέση Πολιτικού Μηχανικού 

και μία (1) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού με τα κάτωθι προσόντα: 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής , 

β) εμπειρία σε σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων μελετών 

και έργων και  

Για όλες  τις θέσεις λαμβάνονται υπόψιν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις  

του π.δ 50/2001, όπως ισχύει. 

Επίσης θα συνεκτιμηθούν: 

Η εμπειρία στην εκτέλεση κοινοτικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων ή εμπειρία στη 

διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων.  

Ο μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα 

ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον. 

Η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

Η ικανότητα χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) 

υπολογιστικών φύλλων και (γ ) υπηρεσιών διαδικτύου 

Συμμετοχή σε συνέδρια, σε ομάδες εργασίας και διοίκησης έργου, επιτελική εμπειρία 

ΙΙ. Όλοι οι ανωτέρω υποψήφιοι και για τις δύο (2) θέσεις υποψήφιοι πρέπει να 

κατέχουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε τεχνική  υπηρεσία 

ΟΤΑ επί ποινή αποκλεισμού. 
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  Β. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας  κατατίθενται από τη Δευτέρα 19η  Ιουλίου 2021 και   

μέχρι την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 και ώρα 14.00’, στα Γραφεία της εταιρίας στο 

Βόλο (Λαρίσης 191),  συνοδευόμενες από κλειστό φάκελο με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά είτε ταχυδρομούνται (με συστημένη επιστολή) κατά τη διάρκεια 

εργάσιμων  ημερών και ωρών (9 π.μ -2 μ.μ.) στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση : 

Λαρίσης 191-Βόλος, ΤΚ 38334. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση απόσπασης με πλήρη στοιχεία 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 

για την πιστότητα του περιεχομένου του. 

3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναγράφονται οι 

ημερομηνίες διορισμού ή πρόσληψης και ανάληψης υπηρεσίας, η σχέση 

εργασίας, η κατηγορία και ο κλάδος ή / και η ειδικότητα που κατέχουν, η θέση 

στην ιεραρχία, οι τοποθετήσεις σε επιμέρους οργανικές μονάδες της υπηρεσίας 

τους, καθώς και ότι δεν έχει επιβληθεί στον ενδιαφερόμενο πειθαρχική ποινή 

και δεν εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη. 

4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων, μεταπτυχιακών τίτλων, 

πτυχίων ξένων γλωσσών, αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ, από τα οποία να 

προκύπτουν τα τυπικά προσόντα και η εμπειρία του υποψηφίου.  Προκειμένου 

για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, προσκομίζεται και 

σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ. 

5. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 

Γ. Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει να 

κατέχουν τα τυπικά προσόντα των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων, όπως αυτά 

ορίζονται στο π.δ 50/2001 ( ΦΕΚ Α΄39 ), όπως ισχύει. 

Δ.  Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, αυτά της αρχικής 

καταγραφής και αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των ενδιαφερόμενων-

υποψηφίων και αυτό της συνεντεύξεως που θα ακολουθήσει. 

Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

εφόσον: 
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(α) δεν είναι εμπρόθεσμη. Το εμπρόθεσμο  της αίτησης προκύπτει είτε από την 

ημερομηνία πρωτοκόλλησης για τις αιτήσεις που κατατίθενται στα γραφεία της 

εταιρίας στο Βόλο (Λαρίσης 191) είτε από την ημερομηνία της σφραγίδας του 

ταχυδρομείου επί του φακέλου (ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται 

στην αίτηση του/της υποψηφίου ) για τις αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά. 

(β) η αίτηση δεν περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα όπως αυτά 

αναφέρονται παραπάνω. 

(γ) δεν  αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή/ και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον 

υποψήφιο. 

(δ) δεν πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προϋποθέσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 

γραφεία της εταιρίας στο Βόλο (Λαρίσης 191),  τηλ. : 2421078391-5, fax: 2421078215 

και email : info@eapilio.gr. 

Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο 

www.eapilio.gr και θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (info@kedke.gr) της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) προκειμένου να ενημερωθούν οι Δήμοι στο 

σύνολο τους. 

ΒΟΛΟΣ 16/07/2021 

Για την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο 

«Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε»  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 

http://www.daidalosao.gr/
mailto:info@kedke.gr

