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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                               
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                                 
Διεύθυνση: Διοικητικών Υπηρεσιών                                
Τμήμα: Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού                    
Μητρώων και  Προσωπικού
Πληρ.: Παναγιώτα  Τριαντακωνσταντή
Ταχ.Δ/νση: Καπλάνη 7  Τ.Κ.:45444 
Τηλ. : 2651361339
E-mail: gt@ioannina.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου βάσει των διατάξεων του άρθρου 

163 του N. 3584/2007

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 11-17 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
4. Το γεγονός ότι οι θέσεις των Αντιδημάρχων στο Δήμο Ιωαννιτών είναι εννέα (9) και 

συνιστώνται ισάριθμες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή 
Επιστημονικών Συνεργατών.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
6. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε  θέματα  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

υποστήριξης των εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης»

Γνωστοποιεί

Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου, για να συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου 
παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώμες – γραπτά 
ή προφορικά - σε  θέματα  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υποστήριξης των εφαρμογών 
«Έξυπνης Πόλης»

Για το σκοπό αυτό καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που κατέχουν τα κατωτέρω 
απαιτούμενα προσόντα να υποβάλλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.
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Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, ήτοι:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-
17 του Ν. 3584/2007.

2.  Πτυχίο  ΑΕΙ Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της  αλλοδαπής

3.  Τουλάχιστον καλή γνώση  επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.  Εμπειρία στην πληροφορική

5. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα σε θέματα οικονομικής 
υποστήριξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με 
αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (συγγραφικό έργο, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε 
συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς 
γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων συναφών με το 
αντικείμενο της απασχόλησης. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους:
1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
2. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Κάθε δικαιολογητικό που αποδεικνύει την εμπειρία του ενδιαφερόμενου στα 

ανωτέρω αντικείμενα. 
Για την αξιόλογη επαγγελματική ενασχόληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
προσκομίσουν:
Οι μισθωτοί: υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο 
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να 
δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού 
που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν.3584/2007 και πιο 
συγκεκριμένα:

i. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)

ii. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 
13 του Ν. 3584/2007)

iii. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
iv. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
v. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
vi. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του 

Ν. 3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να 
υποβληθούν  αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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protocollo@ioannina.gr, ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ  με την ονομασία ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ 
ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η 
οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια 
εφημερίδα του Νομού.
Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, να δημοσιευτεί σε μία (1) 
τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  Δήμου. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Εφημερίδα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ»  για δημοσίευση στο φύλλο της 22-5-2021

mailto:protocollo@ioannina.gr
ΑΔΑ: Ψ3Β7ΩΕΩ-ΞΚΓ


		2021-05-21T12:39:44+0300


		2021-05-21T12:43:36+0300
	Athens




