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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
   

Γηα ηελ πιήξσζε ηξηψλ (3) εηδηθψλ ζέζεσλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 
163 ηνπ λ. 3584/07 

 
Ο Δήμαπσορ Ιυαννίνυν 

Λακβάλνληαο ππφςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3463/2007 (Δεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψ-

δηθαο) 
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 163 θαη 11-17 ηνπ Ν. 3584/2007  “Κχξσζε ηνπ Κψ-

δηθα Καηάζηαζεο Δεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ”, φπσο ηζρχεη  
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο” 
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 2190/94. 

5. Σελ αλάγθε επηθνπξίαο ηνπ Δεκάξρνπ ζε ζέκαηα:  
α) λνκηθήο θχζεσο,  

β) νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Δήκνπ  

γ) ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εθαξκνγψλ «Έμππλεο 
Πφιεο» 

 

Κ α λ ε ί  

ηνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/λεο λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε, γηα ηελ πιήξσζε 

ηξηψλ  (3) ειδικών θέζευν ηος Δήμος, αλαιπηηθά σο εμήο: 

1. Μίαο (1) ζέζεο Εηδηθνχ πκβνχινπ/Εηδηθνχ πλεξγάηε/Επηζηεκνληθνχ πλεξ-

γάηε, ν νπνίνο ζα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζα δηαηππψλεη εμεηδηθεπκέλεο γλψκεο 
γξαπηά ή πξνθνξηθά ζε θέμαηα νομικήρ θύζευρ. 

2. Μίαο (1) ζέζεο Εηδηθνχ πκβνχινπ/Εηδηθνχ πλεξγάηε/Επηζηεκνληθνχ πλεξ-
γάηε, ν νπνίνο ζα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζα δηαηππψλεη εμεηδηθεπκέλεο γλψκεο 

γξαπηά ή πξνθνξηθά ζε θέμαηα οπγάνυζηρ, διασείπιζηρ και ζςνηονιζμού 
ηηρ επισειπηζιακήρ λειηοςπγίαρ ηος Δήμος. 

3. Μίαο (1) ζέζεο Εηδηθνχ πκβνχινπ/Εηδηθνχ πλεξγάηε/Επηζηεκνληθνχ πλεξ-
γάηε, ν νπνίνο ζα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζα δηαηππψλεη εμεηδηθεπκέλεο γλψκεο 

ΑΔΑ: ΨΥ0ΝΩΕΩ-ΑΡ0



 

γξαπηά ή πξνθνξηθά ζε θέμαηα ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ και ςπο-

ζηήπιξηρ ηυν εθαπμογών «Έξςπνηρ Πόληρ». 

Γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο απαιηούνηαι ηα γεληθά θαη ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/07, δηλαδή: 
1. Να έρνπλ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 

2. Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ 
απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. 

3. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθφ αδίθεκα ή λα έρνπλ ηεζεί ππφ δηθαζηη-
θή αληίιεςε ή απαγφξεπζε πνπ ζπληζηά θψιπκα ή αζπκβίβαζην κε ηελ αλσ-

ηέξσ ζέζε. 
4. Να είλαη πγηείο θαη λα κελ έρνπλ απνιπζεί απφ πξνεγνχκελε θαηερφκελε ζπ-

λαθή ζέζε. 
5. Να καηέσοςν: 

A. Πηπρίν ή δίπισκα ζρνιήο Παλεπηζηεκηαθήο ή Σερλνινγηθήο Εθπαίδεπζεο 

(ΠΕ ή ΣΕ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο αιινδαπήο. 

B. Δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή ηίηινο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ Αλψηαηεο ρνιήο 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή αμηφινγεο εηδηθέο κειέηεο, ζρεηηδφκελα κε ην 
αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο ηνπο (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΕΠΙ-

ΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ). 
 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ  
 

Ι. Για ηην ειδική θέζη ζε  θέμαηα νομικήρ θύζευρ 
α) πηπρίν Ννκηθήο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο αι-

ινδαπήο αλαγλσξηζκέλν 
β) λα είλαη δηθεγφξνο, κέινο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ Ισαλλίλσλ κε άδεηα 

παξ΄Αξείσ Πάγσ θαη κε 10εηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία θαη εκπεηξία ζε γε-
ληθή δηθεγνξία (αζηηθφ, εξγαηηθφ, δηνηθεηηθφ)  

 

ΙΙ. Για ηην ειδική θέζη  ζε θέμαηα οπγάνυζηρ, διασείπιζηρ και ζςνηονι-
ζμού ηηρ επισειπηζιακήρ λειηοςπγίαρ ηος Δήμος 

α) πηπρίν ΑΕΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο  αιινδαπήο 
β)θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

γ)γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο  
 

ΙΙΙ. Για ηην ειδική θέζη  ζε θέμαηα ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ και ςπο-
ζηήπιξηρ ηυν εθαπμογών “Έξςπνηρ Πόληρ” 

α) πηπρίν  ΑΕΙ Πιεξνθνξηθήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο  
αιινδαπήο 

β) άξηζηε γλψζε κηαο επίζεκεο γιψζζαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη θαιή 
γλψζε επίζεο επίζεκεο γιψζζαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο  

γ) γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ πιεξνθνξηθή  
 

6. Εηδίθεπζε ζε επηζηεκνληθφ ή επαγγεικαηηθφ ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ Οξγαλη-

ζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ απνδεηθλχεηαη κε αμηφινγε επηζηεκνληθή 
ελαζρφιεζε (δεκνζηεχζεηο, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, νκάδεο εξγαζίαο θ.ιπ.) ή 

αμηφινγε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ή επαξθείο γλψζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεη-
ξία, αλάινγε κε ηα αληηθείκελα απαζρφιεζεο. Επίζεο, ε εηδίθεπζε απηή κπνξεί 

λα απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ ηδηφηεηα ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ σο επαγγεικα-
ηηψλ εηδηθήο εκπεηξίαο. Η εκπεηξία απνδεηθλχεηαη σο εμήο: 

ΑΔΑ: ΨΥ0ΝΩΕΩ-ΑΡ0



 

 Για μεν ηοςρ μιζθυηούρ, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη 
ν εξγνδφηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεχζπ-
λεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ε-
μεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.  

 Για δε ηοςρ ελεύθεποςρ επαγγελμαηίερ, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχ-
ζπλε δήισζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηελ ρξν-

ληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.  

Οι ςποτήθιοι ππέπει να ςποβάλλοςν με ηην αίηηζή ηοςρ: 

 
1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 φηη ζε πεξίπησζε επηινγήο 

ηνπο ζα πξνζθνκίζνπλ φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 163 

ηνπ Ν.3584/07 έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ θαηνρή ησλ γεληθψλ θαη ηππηθψλ 
πξνζφλησλ δηνξηζκνχ. 

2. χληνκν πεξί ησλ αλσηέξσ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 
3. Φσηναληίγξαθν ησλ δπν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο. 

4. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ. 
5. Έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ θαηνρή ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ φπσο απ-

ηά αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 
 

Οη αιηήζειρ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ καδί κε ηα απαηηνχκελα δικαιολογηηικά ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην Δήκν Ισαλληηψλ  (ζην Σκήκα Αλάπηπμεο  Αλζξψπηλνπ 

Δπλακηθνχ Μεηξψσλ & Πξνζσπηθνχ, Καπιάλε 7, ηει. 2651064107, ππεχζπλε θ. 
Σξηαληαθσλζηαληή Παλαγηψηα) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο κέζα ζε πξνζε-

ζκία δέκα (10) ημεπολογιακών ημεπών, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε κέξα 
ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ. 

Η πξνθήξπμε απηή λα ηνηρνθνιιεζεί ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη λα δεκνζη-

επηεί ζε κία ηνπιάρηζηνλ (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ.  

 

 
                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ 

 
                                                         ΜΩΤΗ ΕΛΙΑΦ 

   
 

 
      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Εθεκεξίδα  «ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΟ ΑΓΩΝ»  γηα δεκνζίεπζε ζην θχιιν ηεο 10-9-2019  

ΑΔΑ: ΨΥ0ΝΩΕΩ-ΑΡ0


		2019-09-09T14:24:22+0300
	Athens




