
 

ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΓΕΜΗ: 16247759000 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σύμφωνα με: 

 α. Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

 β. Εγκύκλιος 200/16-06-2020/ΥΠΕΣ «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)»  

 γ. Την υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Τριήρης 
Αναπτυξιακής ΑΕ» – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης περί πρόσληψης Διευθυντή 
Τεχνικών Υπηρεσιών  

καλούνται 

 οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να προσληφθούν στην θέση του Διευθυντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών της εταιρείας, όπως υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, που πρέπει να περιέχει: 

 α. Αίτηση υποψηφιότητας, 

 β. Βιογραφικό Σημείωμα, 

 γ. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος πληροί τα γενικά 
προσόντα διορισμού που προβλέπονται  για τους υπάλληλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 
(άρθρα 11 έως και 17), όπως ισχύει, 

 δ. Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι.  με ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών,  

 ε. Λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν μεταπτυχιακές σπουδές, εργασιακή εμπειρία, 
γλωσσομάθεια κλπ. 

Απαραίτητα προσόντα: 

 Απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου του Εξωτερικού με 
ειδικότητα: Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή 
Μηχανολόγος Μηχανικός. 
 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην μελέτη ή στην υλοποίηση έργων 
στις παραπάνω ειδικότητες.  



 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ΟΤΑ ή Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ 
και ειδική επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την εκτέλεση / εφαρμογή αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και έργων που αφορούν στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ. 

Επιθυμητά προσόντα 

 Γνώση και εμπειρία στην λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
 Γνώση και εμπειρία στην λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και στο Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών). 
 Γνώση και εμπειρία στην υποβολή προτάσεων σε αναπτυξιακούς χρηματοδοτικούς 
φορείς που έχουν ως έργο την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. 
 Γνώση της περιοχής των νησιών Χίου, Οινουσσών και Ψαρών (Πιστοποιητικό 
εντοπιότητας θα αξιολογηθεί θετικά) 
 Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Για την άσκηση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσης απαιτείται η φυσική παρουσία στα γραφεία της 
εταιρίας στη Χίο καθώς και όπου άλλου απαιτείται και καθορίζεται κατά περίπτωση.  

Η επιλογή του υποψήφιου για την θέση θα γίνει μετά από συνεκτίμηση των παραπάνω προσόντων 
όλων των υποψηφίων και συνέντευξη των τριών επικρατέστερων από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
«Τριήρης Αναπτυξιακή ΑΕ» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4674/2020. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο email: zervakan@gmail.com μέχρι τις 
15:00 στις 9 Φεβρουαρίου 2022 

     Χίος, 28 Ιανουαρίου 2022 

           Αντώνιος Ζερβάκης 

        Διευθύνων Σύμβουλος 

 


