
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ &ΟΙΚ/ΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Σασ.Δ/νζη: Αγ.Νικολάος 15 
Σ.Κ. : 60200, Λιηόσωπο Πιεπίαρ 

Πληποθοπίερ: Γπαθείο πποζωπικού 
Σηλ: 2352350159,150 

       e-mail: prosopiko1@dion-olympos.gr 

 

 
Ληηφρσξν, 11 Ιαλνπαξίνπ 2023 

Αξ. πξση.: 385 

 
 
 

 

 
«ΓΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»  

 
«Γηα ηελ πξφζιεςε Δηδηθνχ Σπλεξγάηε Γεκάξρνπ κε ζχκβαζε 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ»  
 

Ο Γήκαξρνο Γίνπ-Οιχκπνπ 
 

Έρνληαο ππφςε: 
 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 
πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ.  
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ λ.3584/207 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ», πεξί Δηδηθψλ ζπκβνχισλ ή Δηδηθψλ 
Σπλεξγαηψλ ή Δπηζηεκνληθψλ Σπλεξγαηψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε 
ην άξζξν 213 ηνπ λ. 4555/2018 «Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο» 
3. Τν άξζξν 14 «Δηδηθέο Θέζεηο» ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ 
Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ, φπσο ηζρχεη, φπνπ πξνβιέπνληαη πέληε (5) ζέζεηο 
Δηδηθνχ Σπκβνχινπ ή Δηδηθνχ Σπλεξγάηε ή Δπηζηεκνληθνχ Σπλεξγάηε (ΦΔΚ. 
328/η.Β’/8-2-2017, 2904/η.Β’/22-08-2017, 6161/η.Β΄/21-12-2018, 352/η.Β/ 
11.2.2019  θαη 1731/η.Β΄/16-05-2019) 
4. Τν γεγνλφο φηη ζην Γήκν Γίνπ - Οιχκπνπ δελ είλαη θαιπκκέλε κία (1) ζέζε  
Δηδηθνχ Σπκβνχινπ ή Δηδηθνχ Σπλεξγάηε ή Δπηζηεκνληθνχ Σπλεξγάηε πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ Ο.Δ.Υ.  
5. Τν άξζξν έλαην ηνπ Ν. 4057 /2012 « Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ πνιηηηθψλ 
Γηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ» ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΓΙΠΠ/Φ.ΔΠ./898/8687/14-5-2012 έγγξαθν ηνπ 
Υπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο/Γελ. 
Γηεχζπλζε Καηάζηαζεο πξνζσπηθνχ/Γηεχζπλζε Πξνζιήςεσλ Πξνζσπηθνχ, κε 
ην νπνίν δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ εηδηθψλ ζέζεσλ ησλ 
ΟΤΑ Α’ θαη Β' βαζκνχ δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Τεηξακεινχο Δπηηξνπήο ηεο 
ΠΥΣ 33/2206. 
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6. Τελ αλάγθε γηα πξφζιεςε  Μεραληθνχ Τνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο 
Τ.Δ. ιφγσ έιιεηςεο ηεο εηδηθφηεηαο απηήο ζηε Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο, 
Πεξηβάιινληνο θαη Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΕΙ 
 
Τελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο Δηδηθνχ Σπλεξγάηε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο 
Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξφλνπ κε ηελ εηδηθφηεηα Μεραληθνχ 
Τνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο ΤΔ ή ηζφηηκνπ αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο, 
σο ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, ν νπνίνο ζα απαζρνιείηαη σο 
ζχκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ ζε ζέκαηα ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο εθηάζεσλ, 
θαζνξηζκφ νξίσλ θαη πςνκέηξσλ νδνπνηίαο θαη ηερληθά, κεραληθά θαη  ςεθηαθά 
κέζα  ηνπνγξαθίαο, ζχληαμε  δηαγξακκάησλ θαη ηερληθψλ εθζέζεσλ, ζπκκεηνρή 
ζηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ  κειεηψλ κε αληηθείκελν 
αλαπιάζεηο, νδνπνηία, δίθηπα χδξεπζεο & απνρέηεπζεο, θηεξηαθά & δνκηθά 
έξγα, ζπκκεηνρή ζηελ ππνβνιή δειψζεσλ θαηαρψξεζεο ζην Δζληθφ 
Κηεκαηνιφγην θαη ζπλαθείο εξγαζίεο: 
 
Ο Δηδηθφο Σπλεξγάηεο ζα ζπλεξγάδεηαη θαζ΄ ππφδεημε ηνπ Γεκάξρνπ κε 
Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ – Οιχκπνπ πνπ είλαη ππνζηειερσκέλε θαη έρεη έιιεηςε ηνπνγξάθνπ 
δεδνκέλνπ φηη ε αληίζηνηρε νξγαληθή ζέζε παξακέλεη θελή χπεξζελ ηεο 
επηαεηίαο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ ππεξεηνχληνο.. 
 
Ο ππνςήθηνο νθείιεη λα παξέρεη ππεξεζίεο εληφο ηνπ θχθινπ ησλ γλψζεψλ 
ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ, πνπ ζα πξνθχπηεη 
απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζε ηερληθά γξαθεία κε αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή 
έξγσλ ή ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο 
(ζπλνπηηθνχο, αλνηθηνχο, δηεζλείο). Δπίζεο λα παξέρεη ηερλνγλσζία ζε 
εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά ζέκαηα, πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε 
δηελέξγεηα εξεπλψλ, εθπφλεζε κειεηψλ, ζχληαμε εθζέζεσλ θαη πνξηζκάησλ 
πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ππνβνιή πξνηάζεσλ ή εηζεγήζεσλ, επεμεξγαζία θαη 
παξνπζίαζε ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ 
Γήκνπ, θαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ εηήζηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 
απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Σεκεηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο 
ζπλεξγάηεο ζα πξνζιεθζεί κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ Γεκάξρνπ, ηνπ 
Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Τερληθήο 
Υπεξεζίαο πνπ είλαη ππνζηειερσκέλε κε δπλάκελε λα δηεθπεξαηψζεη ην 
πιήζνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, ειιείςεη ηθαλνχ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν 
αδπλαηεί λα αληεπεμέιζεη επαξθψο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ απαξαίηεησλ 
δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπκβαζηνπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε Έξγσλ, Μειεηψλ θαη 
ζπλαθψλ Υπεξεζηψλ. 
 
 
Οι ενδιαθεπόμενοι ππέπει να πληπούν ηα εξήρ πποζόνηα: 
 
Α. Τα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 
πξψηνπ κέξνπο ηνπ λ.3584/2007 (άξζξα 11 σο θαη 17) πνπ ζα 
ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζή ηνπ. Δηδηθφηεξα απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε 
κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη πιεξνχληαη ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ, θαηά 
ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986. Δηδηθφηεξα: 
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1. Να έρνπλ Διιεληθή Ιζαγέλεηα ή ηελ Ιζαγέλεηα Φψξαο πνπ αλήθεη ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) (άξζξν 12 ηνπ λ.3584/2007) 
2. Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην θαηψηαην φξην ειηθίαο δηνξηζκνχ(21ν έηνο, άξζξν 
13 ηνπ λ.3584/2007) 
3. Να είλαη πγηείο (άξζξν 14 ηνπ λ.3584/2007) 
4. Να έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ 
απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο (άξζξν 15 ηνπ λ.3584/2007) 
5. Να κελ έρνπλ πνηληθή θαηαδίθε, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή 
ζπκπαξάζηαζε (άξζξν 16 ηνπ λ.3584/2007) 
6. Να κελ έρνπλ απνιπζεί απφ άιιε ζέζε γηα πεηζαξρηθνχ ιφγνπο (άξζξν 17 
ηνπ λ.3584/2007) 
 
Β. Τνλ απαξαίηεην ηίηιν ζπνπδψλ, δειαδή ην Πηπρίν ή δίπισκα Τερλνινγηθήο 
ζρνιήο ΤΔ ζηελ εηδηθφηεηα Μεραληθνχ Τνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο, αλαγλσξηζκέλν απφ ην 
ΓΟΑΤΑΠ. 
 
Γ. Τελ απαηηνχκελε εμεηδίθεπζή ηνπο ζε επηζηεκνληθφ ή επαγγεικαηηθφ ηνκέα, 
αλαγφκελε ζε ζέκαηα ηνπνγξαθηθψλ απνηππψζεσλ θηεκαηνγξάθεζεο, 
δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ έξγσλ θαζψο θαη ζπλαθψλ εξγαζηψλ, πνπ 
απνδεηθλχεηαη κε επαξθή επηζηεκνληθή ελαζρφιεζε (δεκνζηεχζεηο, ζπκκεηνρή 
ζε ζπλέδξηα, νκάδεο εξγαζίαο θιπ),πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, θαη 
επίπεδν γλψζεσλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, α) σο 
απηαπαζρνινχκελνη, β) σο ζπκκεηέρνληεο ζε ηερληθή εηαηξεία θαη γ) σο 
κηζζσηά ή ακεηβφκελα ζηειέρε ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ.. 
 
Γ. Τελ ζπκκεηνρή ζε ηνπνγξαθηθέο κειέηεο. 
 
Η εκπεηξία απνδεηθλχεηαη σο εμήο: 
 
1. Γηα ηνπο απηαπαζρνινχκελνπο – ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο: α) 
Αληίγξαθν ηεο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΥ, β) Σπκβάζεηο ή 
ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθψλ έξγσλ ή κειεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, 
γ) ππεχζπλε δήισζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηε 
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο απαζρφιεζεο, δ) κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
Βεβαίσζεο Δγγξαθήο ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ ή ζην Μεηξψν 
Μειεηεηψλ. 
 
2. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε εηαηξείεο: α) ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη 
ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζπκκεηνρήο ζε απηέο, β) ηελ έλαξμε επηηεδεχκαηνο ηεο 
εηαηξείαο Σπκβάζεηο ή ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθψλ έξγσλ ή 
κειεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, γ) ππεχζπλε δήισζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 
λ.1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο απαζρφιεζεο 
ηνπ σο ζπκκεηέρνληνο ζηελ εηαηξεία. 
 
3.  Γηα ηα κηζζσηά ή ακεηβφκελα ζηειέρε Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ.: α) εηδηθή 
βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε 
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο απαζρφιεζήο ηνπ θαη β) αίηεζε θαη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, ζηελ 
νπνία λα δειψλνληαη ν εξγνδφηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 
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Σα παπαπάνω θα ππέπει να ςποβληθούν (είηε με θςζική παποςζία είηε με 
ηλεκηπονικό ηασςδπομείο) ενηόρ επηά (7) ημεπολογιακών ημεπών από ηην 
επομένη ηηρ δημοζίεςζηρ ηηρ παπούζαρ, γνωζηοποίηζηρ ζηον ηύπο, ζηα 
γπαθεία ηος Δήμος, ζηο Γπαθείο Ανθπώπινος Δςναμικού ηιρ επγάζιμερ 
ημέπερ και ώπερ (Δημοηικό Καηάζηημα Σασ. Δ/νζη: Αγ. Νικολάος 15 – η.κ. 
60200 Λιηόσωπο) ή ζηιρ διεςθύνζειρ ηων ηλεκηπονικών ηασςδπομείων 
(protokollo@dion-olympos.gr, protokollo1@dion-olympos.gr, 
prosopiko1@dion-olympos.gr)   Μποπούν επίζηρ να αποζηαλούν διά 
ζςζηημένηρ επιζηολήρ. 
 
Η πιήξσζε ηεο κίαο (1) ζέζεο ηνπ Δηδηθνχ Σπλεξγάηε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
χζηεξα απφ δεκφζηα γλσζηνπνίεζε δηα ηνπ ηχπνπ κε απφθαζε Γεκάξρνπ, πνπ 
ζα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, ν νπνίνο θαη ζα πξνζιάβεη ην 
πξφζσπν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζα είλαη θαηάιιειν. Η πξφζιεςε ζα 
νινθιεξσζεί κε ηελ ππνγξαθή απφ ηνλ πξνζιακβαλφκελν εηδηθήο ζχκβαζεο 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 
 
Ο Δηδηθφο Σπλεξγάηεο, δελ παξεκβάιιεηαη ζηελ νξγαλσηηθή θαη βαζκνινγηθή 
θιίκαθα νχηε ε ζέζε ηνπ έρεη αληηζηνηρία κε ηηο ζέζεηο ηεο θιίκαθαο απηήο. 
Υπφθεηληαη απεπζείαο ζηελ ηεξαξρηθή εμάξηεζε ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ 
επηθνπξία ηνπ νπνίνπ έρεη πξνζιεθζεί. 
Γελ αζθεί απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη παξέρεη 
ζπκβνπιέο θαη δηαηππψλεη εμεηδηθεπκέλεο γλψκεο, γξαπηά ή πξνθνξηθά γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ ηνλ νπνίν έρεη νξηζηεί λα 
εμππεξεηεί. Τν ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ έξγν απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκαξρν, ην 
Γεκνηηθφ Σπκβνχιην θαη ηηο Δπηηξνπέο.   
 
Η εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ Δηδηθνχ Σπλεξγάηε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ λ. 3584/207 θαη ε ζχκβαζή ηνπ είλαη ζχκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί 
λα ππεξβεί ηελ ζεηεία ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνία ζα πξνζιεθζεί. 
 
Οη απνδνρέο ηνπ Δηδηθνχ Σπλεξγάηε, θαζνξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.  
 
Σηελ πξάμε πξφζιεςεο ζα γίλεη ζρεηηθή κλεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πίζησζεο 
γηα ηελ κηζζνδνζία ηεο ελ ιφγσ ζέζεο ηνπ Δηδηθνχ Σπλεξγάηε. 
 
Η παπούζα γνωζηοποίηζη θα αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Δήμος, ζηο 
Ππόγπαμμα «Διαύγεια» και θα δημοζιεςθεί ζε μία ημεπήζια ηοπική 
εθημεπίδα ηηρ ππωηεύοςζαρ ηος Νομού. 
 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
 
 
 
 

ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟ Κ. ΕΤΑΓΓΕΛΟ 
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