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Ελαζζόνα, 21/07/2020 

Απ. Αποθ: 1503 

Απ. Ππωη: 12783 

 
ΔΗΜΟΙΑ ΓΝΧΣΟΠΟΙΗΗ 

Για ηην πλήπωζη μιαρ (1) θέζηρ Ειδικού ςνεπγάηη Δημάπσος βάζει ηων διαηάξεων ηος άπθπος 

163 ηος Ν.3584/2007, όπωρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει 

 

Ο Δήμαπσορ  Ελαζζόναρ 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 "Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακµα Καιιηθξάηεο".  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/2007 "Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη 

Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

3. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΚ 3455/Β/04-10-2017), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (ΦΔΚ 4749/Β/29-12-2017, ΦΔΚ 3369/Β/10-08-2018, ΦΔΚ 88/Β/24-01-

2019, ΦΔΚ 1011/B/26-03-2019, ΦΔΚ 417/Β/12-02-2020). 

4. Σελ αλάγθε πιήξσζεο κηαο (1) ζέζεο Δηδηθνύ πλεξγάηε Γεκάξρνπ, ν νπνίνο ζα ηνλ ζπλεπηθνπξεί 

ζην έξγν ηνπ θαη ζα ηνπ παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζα δηαηππώλεη εμεηδηθεπκέλεο γλώκεο, γξαπηά ή 

πξνθνξηθά ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ θηηξίσλ, ηαθηνπνίεζεο απζαηξέησλ, αλάπιαζεο-αλακόξθσζεο-

δηακόξθσζε πεξηνρώλ θαη ρώξσλ, πνπ άπηνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Οξγαληζκώλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα ζέκαηα αλαδήηεζεο θαη δηεξεύλεζεο ζρεηηθώλ αλαπηπμηαθώλ 

πξνγξακκάησλ, γηα πνιενδνκηθά ζέκαηα θαζώο θαη ζε ζέκαηα ζύληαμεο εθζέζεσλ, ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ ή εηζεγήζεσλ, επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ 

ηνπ Γήκνπ. 

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Ε Ι 

 Όζνπο ελδηαθέξνληαη λα θαηαιάβνπλ ηε ζέζε ηνπ Δηδηθνύ πλεξγάηε Γεκάξρνπ, ν νπνίνο ζα 

ηνλ ζπλεπηθνπξεί ζην έξγν ηνπ θαη ζα ηνπ παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζα δηαηππώλεη εμεηδηθεπκέλεο 

γλώκεο, γξαπηά ή πξνθνξηθά ζε ζρεδηαζκνύ θηηξίσλ, ηαθηνπνίεζεο απζαηξέησλ, αλάπιαζεο-
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αλακόξθσζεο-δηακόξθσζε πεξηνρώλ θαη ρώξσλ, πνπ άπηνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα ζέκαηα αλαδήηεζεο θαη δηεξεύλεζεο ζρεηηθώλ 

αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ, γηα πνιενδνκηθά ζέκαηα θαζώο θαη ζε ζέκαηα ζύληαμεο εθζέζεσλ, 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ ή εηζεγήζεσλ, επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζθνπώλ ηνπ Γήκνπ: 

Να ππνβάιινπλ, απηνπξνζώπσο ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

Διαζζόλαο (Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ / Σκήκα Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ, 6εο Οθησβξίνπ 57, 

Διαζζόλα ΣΚ 40200) αίηεζε ζπκκεηνρήο γηα ηελ επηινγή ηνπ εηδηθνύ πλεξγάηε.  

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη: 

-Να θαηέρνπλ ηα γεληθά θαη ηππηθά πξνζόληα δηνξηζκνύ όπσο πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 

163 ηνπ Ν.3584/07, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

-Να είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο ζρνιήο Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ) ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ 

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ή ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο αιινδαπήο. 

-Να έρνπλ εηδίθεπζε ζε επηζηεκνληθό ή επαγγεικαηηθό ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, πνπ απνδεηθλύεηαη κε αμηόινγε επηζηεκνληθή ελαζρόιεζε (δεκνζηεύζεηο, ζπκκεηνρή 

ζε ζπλέδξηα, νκάδεο εξγαζίαο θ.ιπ.) ή αμηόινγε επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ή επαξθείο γλώζεηο θαη 

ζεκαληηθή εκπεηξία, αλάινγε κε ηα αληηθείκελα απαζρόιεζεο. Δπίζεο, ε εηδίθεπζε απηή κπνξεί λα 

απνδεηθλύεηαη θαη από ηελ ηδηόηεηα ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ σο επαγγεικαηηώλ εηδηθήο εκπεηξίαο. 

- Η εκπεηξία απνδεηθλύεηαη σο εμήο:  

Γηα κελ ηνπο κηζζσηνύο, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 

ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλνληαη ν εξγνδόηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, κπνξνύλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεύζπλεο δήισζεο, λα 

πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ην 

είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

Γηα δε ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε, θαηά ην άξζξν 8 

ηνπ λ. 1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

Καζώο θαη νπνηαδήπνηε άιια δηθαηνινγεηηθά απνδεηθλύνπλ ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα πξνζόληα 

-Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ µε ηελ αίηεζή ηνπο :  

-Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία δειώλνπλ όηη έρνπλ ηα γεληθά 

πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο δεκνηηθνύο ππαιιήινπο ηνπ α΄ κέξνπο ηνπ 

Ν.3584/2007 (άξζξα 11-17) θαη όηη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπο ζα πξνζθνκίζνπλ όια ηα 

πξνβιεπόκελα από ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/07 έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνύλ ηελ θαηνρή 

ησλ γεληθώλ θαη ηππηθώλ πξνζόλησλ δηνξηζκνύ.  

Δπίζεο: 

Α) ύληνκν πεξί ησλ αλσηέξσ βηνγξαθηθό ζεκείσκα  
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Β) Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο.  

Γ) Φσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο ΑΔΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ή ηζνηίκνπ ηεο 

αιινδαπήο 

Γ) Σα ζηνηρεία απόδεημεο ηεο εκπεηξίαο όπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ:  

1. Η πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Δηδηθνύ πλεξγάηε κπνξεί λα γίλεη θαη κε απόζπαζε 

ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, όπσο απηόο νξηνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

1256/1982, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ο.Σ.Α. α' θαη β' βαζκνύ. Η δηάξθεηα ηεο 

απόζπαζεο είλαη ίζε κε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ δεκάξρνπ γηα ηελ επηθνπξία ηνπ 

νπνίνπ έρνπλ πξνζιεθζεί. Η απόζπαζε δηελεξγείηαη κε θνηλή απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ θαη ηνπ αξκόδηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνύ, θαη εθδίδεηαη ύζηεξα από 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ππαιιήινπ θαη γλώκε ηνπ αξκνδίνπ πξνο δηνξηζκό νξγάλνπ 

ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο, θαζώο θαη γλώκε ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ 

αξκόδηνπ δηνηθεηή, όπνπ απηό ππάξρεη.  

2. Σν έξγν ησλ Δηδηθνύ πλεξγαηώλ δελ είλαη αζπκβίβαζην κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

Γηθεγόξνπ, αιιά αλαζηέιιεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο. 

3. Γηα όζνπο έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία, ε άζθεζε ηνπ ειεύζεξνπ 

επαγγέικαηνο ηνπο είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ Δηδηθνύ 

πλεξγάηε. 

Η επηινγή ζα γίλεη από ηνλ Γήκαξρν ν νπνίνο ζα απνθαζίζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηα ηελ 

θαηαιιειόηεηα ηνπ πξνζιακβαλνκέλνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/07).  

Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ καδί µε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα 

ππνβιεζνύλ ζην Γήκν κέζα ζε πξνζεζκία επηά (7) εκεξώλ, ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα 

ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε µηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ή ηεο 

αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ 

κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ εθεκεξίδα.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ από ηελ Γηεύζπλζε 

Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, (6εο Οθησβξίνπ 57, 40200 Διαζζόλα, ηειέθσλν 2493350224, -240) θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Διαζζόλαο, 

ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη λα δεκνζηεπηεί ζηελ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα “larissanet” ηνπ Ννκνύ Λάξηζαο. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΛΑΟΝΑ 
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