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Αρ. Πρωτ. : 460 

Ημερομ.: 03.08.2021 
 

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.- «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.», 

έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών». 

2. Το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 4674/2020 

3. Την Εγκύκλιο 200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών 

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε- και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΝΟΛ Α.Ε». 

5. Την υπ. αριθμ. 13/2021  απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση 

της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ανακοινώνει ότι 

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε»  και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΝΟΛ Α.Ε για την ανάληψη των 

καθηκόντων όπως αυτά περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. και στο 

θεσμικό πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD προκειμένου να αναλάβει μέλος της ομάδας 

τοπικής δράσης. 

 

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στις κάτωθι  κατηγορίες να 

υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

 ιδιώτες μηχανικούς 

 υπάλληλους ΟΤΑ-μετόχων που μπορούν να μετακινηθούν 

 υπαλλήλους Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μπορούν να αποσπαστούν 

 

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις 

τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  info@aenol.gr  έως την Δευτέρα  06/09/2021 
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Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 

Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία. 

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία θα αποκλείονται από την διαδικασία 

της αξιολόγησης. 

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. 

 
Το υλικό της παρούσας με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.aenol.gr , 

απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Προς ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΝΟΛ  Α.Ε». 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

1. Προσωπικά στοιχεία 

Επώνυμο: ...............................................................................................................................  

Όνομα: .....................................................................................................................................  

Όνομα πατρός: ....................................................................................................................  

Α.Δ.Τ.:........................................................................................................................................  

2. Στοιχεία αλληλογραφίας 

Οδός και αριθμός: ..................................................................................  

Πόλη: ...........................................................................................................  

Ταχυδρομικός κώδικας:......................................................................  

Αριθμός τηλεφώνου οικίας: ......................................... ……………  

Κινητό :................................................................................... ………….. 

Ε-maiI: ........................................................................................................  

3. Ημερομηνία γέννησης :…………………………………………….. 

4. Τίτλος σπουδών:…………………………………………….. 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος/Διδακτορικό:………………………………………… 

2. Έτη εμπειρίας:  ........................................................  

3. Έτη εξειδικευμένης εμπειρίας: ....................  

4. Γνώση αγγλικών: ...................................................  

5. Γνώση Η/Υ:.................................................................  

6. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου: ..................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
ΠΡΟΣ(1):  

Ο - Η Όνομα: Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και ΕπώνυμοΜητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης·2*:  

Τόπος Γέννησης:  

ΑριθμόςΔελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 

Κατοικίας: 
Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου : 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 

ΤαχυδρομείουΕmail: 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από 

τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

α) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

β) Δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα 

γ) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία 

δ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

ε) Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), 

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, 

παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

στ) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, 

ζ) Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνω ενδιαφέρον. 

η) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή 

φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. 

θ) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης 
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αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου. 

ι) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει 

διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο. 

κ) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

λ) Έχω υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της 

καταληκτικής ημερομηνίας. 
Ημερομηνία: ...................... 2021 

Ο/Η Δηλών/ούσα 
 
 
(Υπογραφή) 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 

απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 

τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα. 
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