
 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/07« Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με αυτές του 

άρθρου 213 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄).  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018, με τις οποίες 

αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1  του άρθρου 163 του ν.3584/07. 

4. Ότι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις στον Δήμο Κόνιτσας οι θέσεις 

ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων 

επανακαθορίστηκαν  βάσει νόμου, συνολικά σε πέντε (5), δηλαδή συνολικού 

αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων, εκ των οποίων μέχρι 

σήμερα έχουν καλυφθεί οι τρεις (3). 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κόνιτσας (ΦΕΚ 2170/Β/28-

09-2011), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 54878/12042/27-09-2012 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-

Δυτ.Μακεδονίας (ΦΕΚ 2796/ Β/16-10-2012). 
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6.  Την αναγκαιότητα πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, 

για την συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα τεχνικών έργων και 

κτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα θα παρέχει συμβουλευτική δράση για 

ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων και θα  

συνεπικουρεί εργασίες γραφείου και εργασίες πεδίου των διαφόρων 

φυσικών αντικειμένων. Θα παρέχει τέλος τις γνώσεις και την εμπειρία του 

στον τομέα της υποβολής δηλώσεων των ιδιοκτησιών του Δήμου Κόνιτσας 

στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την 

πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα τεχνικά.  

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα 

διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 

κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται. Δηλαδή 

πρέπει να προσκομιστούν: 

- πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 

- πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής      

από αυτές. 

- πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 

- πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.  

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 

Α.Ε.Ι ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο 

πτυχίο ή δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από 

τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

Γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 

σπουδών.   



Δ) Να έχουν ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα 

απασχόλησης. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή 

από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 

1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια 

της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, 

εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου 

φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική 

διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, 

χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για 

το είδος και την χρονική διάρκεια της εμπειρίας τους.  

Ε) Η πλήρωση της θέσης θα γίνει εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, από 

αυτόν που είναι κατά την κρίση του Δημάρχου κατάλληλος για αυτήν. 

 ΣΤ). Η πρόσληψη του ειδικού συνεργάτη που θα επιλεγεί, ως ανωτέρω, θα 

ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της 

δημοτικής περιόδου εντός της προσλαμβάνεται, εφόσον δεν διατηρηθεί κατά τις 

διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 163 του ν. ν.3584/07, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 

δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο γραφείο Δημάρχου Κόνιτσας (τηλ. 2655360326) 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, µέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιµων (5) 

ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη µέρα της δηµοσίευσης της παρούσας σε 

εφηµερίδα του Νοµού. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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