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Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
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Πληρ.          : Παναγιώτα Τριαντακωνσταντή 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Για την πλήρωση μιας (1) ειδικής θέσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 

3584/07. 
 

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2007 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 11-17 του Ν. 3584/2007  “Κύρωση του Κώδικα Κα-

τάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” 
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του Ν. 2190/94. 
5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα  κοινωνικής και μεταναστευτικής πολι-

τικής. 
Κ α λ ε ί 

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, για την πλήρωση 

Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου/Ειδικού Συνεργάτη/Επιστημονικού Συνεργάτη, ο οποίος 
θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα 
κοινωνικής και μεταναστευτικής πολιτικής. 

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέ-
πονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, δηλαδή: 
1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια. 
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές. 
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη 

ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση. 
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4. Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση. 
5. Να κατέχουν: 

A. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) 
της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. 

B. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της 
απασχόλησής τους (μόνο για τη πλήρωση της θέσης σαν επιστημονικός συνεργάτης) 

C. Γνώση χειρισμού Η/Υ 
D. Άριστη  γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

6. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημο-
σιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική α-
πασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απα-
σχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των 
προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως 
εξής: 

 Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψη-
φίου, 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 βεβαί-
ωση 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 εξειδι-
κευμένης εμπειρίας. 

  

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους: 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα 

προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 
έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού. 

2. Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα 
3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 
5. Έγγραφα που να πιστοποιούν την κατοχή των προσόντων διορισμού όπως αυτά αναφέ-

ρονται παραπάνω. 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να 

υποβληθούν στο Δήμο Ιωαννιτών  (στο Τμήμα Ανάπτυξης  Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων 
& Προσωπικού, Καπλάνη 7, τηλ. 2651064107, υπεύθυνη κ. Τριαντακωνσταντή Παναγιώτα) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η 
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οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα 
του Νομού. 

Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και να δημοσιευτεί σε 
μία τουλάχιστον (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού. 

                                                           
                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                    ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Εφημερίδα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ»  για δημοσίευση στο φύλλο της 20ης /12/2019 
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