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           ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
Για την πλήρωση Θέσεων Ειδικού/ής Συνεργάτη/τιδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

163 του Ν.3584/2007 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου  58 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2007), όπως έχουν      
       τροποποιηθεί  και ισχύουν. 
3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας (ΦΕΚ 4112/24-09-2020) 
4. Την  αρ. πρωτ.3340/08-03-2021 βεβαίωση πιστώσεων  
5. Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς το Δήμαρχο. 

 
Γνωστοποιεί  

Την πλήρωση μιας θέσης ειδικού/ής συνεργάτη/τιδας του Δημάρχου Ζίτσας, ο/η 
οποίος/α θα απασχολείται στην Ελεούσα, έδρα του Δήμου Ζίτσας, παρέχοντας υπηρεσίες 
σε εξειδικευμένα θέματα και συγκεκριμένα σε θέματα με αντικείμενο την παροχή 
προφορικών ή/και γραπτών τεχνικών συμβουλών, εξειδικευμένης γνώμης και προτάσεων 
σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα συναφή με τις απαιτήσεις της θέσης της παρούσας 
πρόσκλησης (έργα τεχνικής υποστήριξης δημόσιου τομέα σε θέματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης, Εκπονήσεις μελετών, Εφαρμογή Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωριμάνσεις έργων, Δημοπρασίες έργων, Συμβάσεις έργων – 
μελετών – προμηθειών, Εκδόσεις δημοτικών οικοδομικών αδειών, Προεκτιμήσεις αμοιβών 
μελετητών, σύνταξη τεχνικών δελτίων κ.α.), καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που θα 
ανατίθεται από τον Δήμαρχο, βάσει των απαιτούμενων τυπικών προσόντων.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:  
 
1. να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 
του Ν.3584/07 (άρθρα 11 – 17), δηλαδή: 

1) Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (άρθρο 12 Ν. 3584/2007) 

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

3) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 Ν. 3584/2007) 
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4) 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 
(άρθρο 17 Ν. 3584/2007). 

5) Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση 
(άρθρο 14 Ν. 3584/2007). 

2. Να κατέχουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα: 
-Πτυχίο ή δίπλωμα  ΑΕΙ Κλάδου Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της και 
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών ή  
Πτυχίο ή δίπλωμα  ΤΕΙ Κλάδου Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της και 
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών ΤΕΙ 
- Γνώση χρήσης Η/Υ. 
- Άριστη  γνώση Αγγλικής γλώσσας 
- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή σε σχεδιαστικά προγράμματα 
(Autocad, ArcGis κ.α.) 
-Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και εν γένει δημόσιου τομέα  
-Θα εκτιμηθεί και η αποδεδειγμένη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα 

Οι υποψήφιοι/ες για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Λ. Πασσαρώνος 1 – Ελεούσα Ιωαννίνων, απευθύνοντάς την στο Δήμο Ζίτσας 
υπόψη κ. Τσάγγα (τηλ. επικοινωνίας: 26533- 60053) μέσα σε χρονικό διάστημα επτά (7) 
ημερών από την παρούσα δημοσίευση της προκήρυξης στον Τοπικό Τύπο, αίτηση, 
συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1) Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, 
2) Φωτοτυπία τίτλων σπουδών, 
3) 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, 

4) Βιογραφικό σημείωμα, 
5) Κάθε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις που καθορίζονται από την παρούσα προκήρυξη. Για τους 
Διπλωματούχους Μηχανικούς απαιτείται και η προσκόμιση της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος. 
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για 
την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του νόμου 
Ν.3584/2007). 

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα 
του Δήμου και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος . 

 
Ο Δήμαρχος 

      
 

  
                              Πλιάκος Μιχαήλ 
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