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ΓΝ ΣΟΠΟΙΗΗ 
Ο Πρόεδροσ του ΑΟΤΑ Κ. Καρακεοδωρι ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 163 Ν. 3584/07 «Κϊδικασ Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν 
Υπαλλιλων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Τον Ν. 4674/20, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τον Ν. 4735/20, περί ςφςταςθσ 
και λειτουργίασ των ΑΟΤΑ 

3. Τθν εγκφκλιο του ΥΠΕΣ 37260/16.06.2020 με Θζμα: «Στρατθγικι αναπτυξιακι προοπτικι των 
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – Σφςταςθ και λειτουργία Αναπτυξιακϊν Οργανιςμϊν 
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – Κοινοποίθςθ διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 
(Α’ 104)» 

4. Το καταςτατικό και τον Εςωτερικό Κανονιςμό Υπθρεςιϊν του ΑΟΤΑ Κ. Καρακεοδωρι, όπωσ 
εγκρίκθκαν ςφμφωνα με το πρακτικό υπ. αρικμ. 1/2021 τθσ ΓΣ του ΑΟΤΑ Κ. Καρακεοδωρι 

5. Τθν υπ. αρικμ. 01.04/2021  απόφαςθ του ΔΣ του ΑΟΤΑ Κ. Καρακεοδωρι 
6. τθν ανάγκθ για πρόςλθψθ ενόσ/μίασ (1) Γενικοφ Διευκυντι και μίασ/ενόσ (1) Διευκυντι 

τεχνικϊν Υπθρεςιϊν με τα απαραίτθτα ελάχιςτα προςόντα που ορίηει ο νόμοσ για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. 

καλεί τουσ /τισ ενδιαφερόμενουσ/νεσ να υποβάλλουν ςχετική αίτηςη με βιο ραφικό ςημείωμα και 
 ικαιολο ητικά απο εικτικά των προςόντων τουσ  
Οι ενδιαφερόμενοι/νεσ για τθ κζςθ του Γενικοφ Διευθυντή πρζπει να ζχουν τα εξισ προςόντα: 
Ι) Τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου μζρουσ του ν. 
3584/2007 (άρκρα 11 ζωσ και 17), όπωσ ιςχφει. Για τα γενικά προςόντα διοριςμοφ απαιτείται χωριςτι 
από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία 
να δθλϊνεται ότι πλθροφνται. 
ΙΙ.) Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικϊν ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου πτυχίου τθσ αλλοδαπισ. Ειδικά οι 
τίτλοι τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τον αρμόδιο προσ 
τοφτο φορζα (ΔΙΚΑΤΣΑ ι ΔΟΑΤΑΠ). 
ΙΙΙ.) Αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία, τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτον  ςχεδιαςμό, ςτθν εκτζλεςθ 
αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και ςτθν επιχειρθματικι, οικονομικι και γενικότερα βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  
IV.) Να κατζχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ςπουδϊν ςχετιηόμενο με το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςισ 
τουσ. Ειδικά οι τίτλοι τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τον 
αρμόδιο προσ τοφτο φορζα (ΔΙΚΑΤΣΑ ι ΔΟΑΤΑΠ). 
V.) Αποδεδειγμζνθ πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 
VΙ.)Επιπλζον προςόντα κα ςυνεκτιμθκοφν. 
Οι ενδιαφερόμενοι/νεσ για τθν κζςθ του Διευθυντή Σεχνικ ν Τπηρεςι ν πρζπει να ζχουν τα εξισ 
προςόντα: 



Ι) Τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου μζρουσ του ν. 
3584/2007 (άρκρα 11 ζωσ και 17), όπωσ ιςχφει. Για τα γενικά προςόντα διοριςμοφ απαιτείται χωριςτι 
από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία 
να δθλϊνεται ότι πλθροφνται. 
ΙΙ.) Πτυχίο ΑΕΙ Αγρονόμων Τοπογράφων Μθχανικϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου πτυχίου τθσ αλλοδαπισ. 
Ειδικά οι τίτλοι τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τον αρμόδιο 
προσ τοφτο φορζα (ΔΙΚΑΤΣΑ ι ΔΟΑΤΑΠ). 
ΙΙΙ.) Αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία, τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν ςτο γνωςτικό τουσ αντικείμενο.  
IV.) Να κατζχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ςπουδϊν ςχετιηόμενο με το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςισ 
τουσ. Ειδικά οι τίτλοι τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τον 
αρμόδιο προσ τοφτο φορζα (ΔΙΚΑΤΣΑ ι ΔΟΑΤΑΠ). 
V.) Αποδεδειγμζνθ άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 
VΙ.)Επιπλζον προςόντα κα ςυνεκτιμθκοφν. 
Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων με βιογραφικό ςθμείωμα και τα ςχετικά δικαιολογθτικά κα 
κατατίκενται από τθν Παραςκευή 19-02-2021 μέχρι και την Σετάρτη 24-02-2021 ςτθν ζδρα του 
Αναπτυξιακοφ Οργανιςμοφ (Ν. Τςανακλι 15, Κομοτθνι, κα. Δζςποινα Κιλτςίκθ τθλ 2531023165) 
μεταξφ των ωρϊν 08.00 – 14.00. Λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που προκάλεςε θ πανδθμία και προσ 
αποφυγι των μετακινιςεων, δφναται θ αποςτολι των δικαιολογθτικϊν να πραγματοποιείται και 
θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@karatheodori.org. Η θλεκτρονικι αποςτολι κα πρζπει 
να περιλαμβάνει όλα τα προαναφερόμενα ζγγραφα ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf) και να ςυνοδεφονται 
από υπεφκυνθ διλωςθ των αιτοφντοσ περί ταυτοπροςωπίασ.                                                                     
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΣΑΙ                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ   
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