
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σέρβια, 18/09/2019      

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Π.: 428  
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87/τ.Α’/07-06-

2010). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007), περί Ειδικών 

Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών (όπως η παρ. 1 της 

ως άνω διάταξης είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 213 Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α 

133/19.7.2018 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 78 παρ.6  Ν.4604/2019,ΦΕΚ Α 

50/26.3.2019). 

3. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου Σερβίων (ΦΕΚ 3245/23-08-2019), 

όπως ισχύει. 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

 

Ότι προτίθεται να προσλάβει τρεις (3) Ειδικούς Συνεργάτες των παρακάτω ειδικοτήτων: 

 Έναν (1)  ΠΕ ∆ικηγόρο,  

 Έναν (1)  ΠΕ Πληροφορικής, 

 Έναν (1) ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό ή ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή ΠΕ 

Μηχανολόγο Μηχανικό ή ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή ΠΕ Τοπογράφο 

Μηχανικό. 

 

Α. Απαιτούµενα προσόντα: 

Ι. 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 τα συγκεκριµένα προσόντα ως 

αναφέρονται παρακάτω:  

- Να είναι Έλληνες πολίτες. 
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- Να είναι υγιείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων.  

- Προκειµένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί από αυτές νόµιµα και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν 

καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση.  

- Να µην υπάρχει κώλυµα  από  ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική 

συµπαράσταση  (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007). 

- Να µην έχουν κώλυµα διορισµού για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 

3584/2007 (κατά το χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και κατά το 

χρόνο του διορισµού). 

∆εν διορίζονται όσοι: 

o Καταδικάσθηκαν για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ 

υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

o Είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή 

για πληµµέληµα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί, 

o Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή, 

o Τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική 

δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

Σηµείωση: Η ανικανότητα προς διορισµό αίρεται µόνο µε την έκδοση του κατά το άρθρο 47 

παρ. 1 του Συντάγµατος διατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

- Τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµίδας 

και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994 δεν έχουν 

δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δηµοσίου και ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα πριν συµπληρωθεί πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους. Η 

απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους µόνιµους υπαλλήλους των ανωτέρω 

φορέων, η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθµίζεται από τον Υπαλληλικό 

Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους 

ανωτέρω φορείς µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, 

ακόµη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές 

θέσεις. 
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ΙΙ. Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ του σχετικού τίτλου σπουδών. 

ΙΙΙ. Να έχουν επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

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 δηµοσίου 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 

εξειδικευµένης εµπειρίας. 

ΙV. Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο First Certificate). 

 

Β. Απαιτούµενα δικαιολογητικά : 

• Αίτηση ενδιαφερόµενου. 

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας. 

• Αντίγραφο πτυχίου ή ∆ιπλώµατος Α.Ε.Ι., από το οποίο να προκύπτει η 

ηµεροµηνία και το έτος κτήσης (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή, πρέπει να προσκοµίζεται πράξη αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το 

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

• Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, από τα οποία να τεκµαίρεται η εµπειρία. 

• Βιογραφικό  σηµείωµα. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν. 1599/1986), περί µη κατοχής άλλης θέσης στον ∆ηµόσιο 

Τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1256/82. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση 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. 

3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων 

διορισµού. 

Τα δικαιολογητικά να φέρουν αρίθµηση, να είναι θεωρηµένα επίσηµα από τις κατά το νόµο 

αρµόδιες αρχές όπου απαιτείται και να είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό φάκελο, που να 

συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας και να κατατεθούν εµπρόθεσµα. 

 

Για την πρόσληψη, εκτός των παραπάνω, θα συνεκτιµηθούν:  
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- Στην  περίπτωση  του  ∆ικηγόρου:  

• Ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ που 

αποδεικνύεται µε αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση.  

• Η εµπειρία στην άσκηση του επαγγέλµατος του ∆ικηγόρου. 

 

- Στην  περίπτωση  του  Πτυχιούχου Πληροφορικής:  

• Ειδίκευση και εµπειρία σε τοµέα αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ και εµπειρία στην άσκηση 

του επαγγέλµατος. 

 

- Στην περίπτωση του Μηχανικού: 

• Η εµπειρία σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα που σχετίζονται µε την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

• Η ειδίκευση στη διαχείριση υδατικών πόρων. 

• Η καλή γνώση και εµπειρία στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών. 

• Η κατοχή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.  

• Η εµπειρία σε ζητήµατα που σχετίζονται µε θέµατα αρχαιολογικών υπηρεσιών 

 

Η επιλογή θα γίνει από το ∆ήµαρχο, ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που είναι, 

κατά την κρίση του, κατάλληλα. Η απόφαση αυτή, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα µε τα οποία θα 

απασχοληθούν οι προσλαµβανόµενοι. Η πρόσληψη θα  ολοκληρωθεί µε  την  υπογραφή από 

τους προσλαµβανόµενους ειδικής σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε βιογραφικό και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  

θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο του ∆ηµάρχου Σερβίων (τηλ. 24643 50104, Ταχ. 

∆/νση: Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ. 50500, ΣΕΡΒΙΑ), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέσα σε 

προθεσµία δέκα (10) ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας 

δηµοσίευσης της παρούσας σε µια εφηµερίδα του νοµού ή της ανάρτησής της στο χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη 

της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα.  

 

 

                                                               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

               Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
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