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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Ο ∆ήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Πρόγραµµα
Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 «
«ΚΚ∆ΚΥ
ΚΚ∆ΚΥ» όπως
αντικαταστάθηκεκαι
και ισχύει µε το άρθρο 213 του ν. 4555/2018 «Πρόγραµµα
«
Κλεισθένης»
.55/74802/29-12-2010
2010 ερµηνευτική εγκύκλιο
3.Την υπ’αριθµ.55/74802/29
∆ιεύθυνσης
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
του
Υπουργείου
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
∆ιακυβέρνησης.

της Γενικής
Εσωτερικών,

4.. Την υπ’ αριθµ. 118/2018 Πράξη του Ι Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
.Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ίου
∆ίου-Ολύµπου,
Ολύµπου, όπως
5.Τον
δηµοσιεύτηκε τροποποιήθηκε, και ισχύει
ισχύει.
6. Την ανάγκη για πρόσληψη Τοπογράφου Μηχανικού λόγω έλλειψης της
ειδικότητας αυτής στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας, Περιβάλλοντος και
κα Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου, µε σύµβαση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µετην ειδικότητα ΠΕ Αγρονόµου
Τοπογράφου Μηχανικού ή ΤΕ ΜηχανικούΤοπογραφίας
πογραφίας &Γεωπληροφορικήςή
&Γεωπληροφορικής
ισότιµου αναγνωρισµένου Πανεπιστηµίου, ως τη λήξη της τρέχουσας
δηµοτικήςπεριόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως σύµβουλος του ∆ηµάρχου σε
θέµατατοπογραφικής
τοπογραφικής αποτύπωσης εκτάσεων, καθορισµό ορίων και υψοµέτρων
οδοποιίας και τεχνικά, µηχανικά και ψηφιακά µέσ
µέσα
α τοπογραφίας, σύνταξη
διαγραµµάτων και τεχνικών εκθέσεων
εκθέσεων,, συµµετοχή στην κατάρτιση και εκτέλεση
των συµβάσεωνµελετών
ωνµελετών µε αντικείµενο αναπλάσεις, οδοποιία, δίκτυα
ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευση
αποχέτευσης, κτηριακά και δοµικά έργα, συµµετοχή στην
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υποβολή δηλώσεων καταχώρησης στο Εθνικό Κτηµατολόγιοκαι συναφείς
εργασίες.
Ο Ειδικός Συνεργάτης θα συνεργάζεται καθ’ υπόδειξη του ∆ηµάρχου µε
∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
∆ίου – Ολύµπου που είναι υποστελεχωµένη και έχει έλλειψη τοπογράφου
δεδοµένου ότι η αντίστοιχη οργανική θέση παραµένει κενή ύπερθεν της
τετραετίας λόγω συνταξιοδότησης του υπηρετούντος.
Ο υποψήφιος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες εντός του κύκλου των γνώσεών
του, σύµφωνα µε τον τίτλο σπουδών και την εµπειρία του, που θα προκύπτει
από την απασχόληση του σε τεχνικά γραφεία µε αντικείµενο την κατασκευή
έργων ή την εκπόνηση µελετών και τη συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς
(συνοπτικούς, ανοικτούς, διεθνείς). Επίσης να παρέχει τεχνογνωσία σε
εξειδικευµένα επιστηµονικά και τεχνικά θέµατα, που συσχετίζονται µε το
αντικείµενό του µε τη σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων,
επεξεργασία και, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους υπαλλήλους, ειδικούς
συνεργάτες και τη δηµοτική αρχή, την παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για
την επίτευξη της στοχοθεσίας του ∆ήµου, την υλοποίηση του ετήσιου τεχνικού
προγράµµατος και των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων.
Ο υποψήφιος συνεργάτης θα προσληφθεί µε σκοπό την υποβοήθηση του
∆ηµάρχου, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
που είναι υποστελεχωµένη,µη δυνάµενη να διεκπεραιώσει το πλήθος των
υποχρεώσεών της, ελλείψειτοπογράφου και ικανού αριθµούυπαλλήλων, που
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν επαρκώς στην παρακολούθηση των
απαραίτητων διαδικασιών για τη συµβασιοποίησηκαι παρακολούθηση έργων,
µελετών και συναφών υπηρεσιών.
Επισηµαίνεται επίσης ότι οι ειδικοί σύµβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι
επιστηµονικοί συνεργάτες δεν παρεµβάλλονται στην οργανωτική και
βαθµολογική κλίµακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία µε τις θέσεις της
κλίµακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου,
για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το
Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαµβάνεται σε
οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών. Οι συµβάσεις
εργασίας είναι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων δεν
µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δηµοτικής περιόδου εντός της οποίας
προσλήφθηκαν.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν τα εξής προσόντα:
Α. Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου µέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 ως και 17) που θα
συνυποβάλλονται µε την αίτησή του. Ειδικότερα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση
µε την οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού, κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986. Ειδικότερα:
1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια Χώρας που ανήκει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (άρθρο 12 του ν.3584/2007)
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2. Να έχουν συµπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισµού(21ο έτος, άρθρο
13 του ν.3584/2007)
3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του ν.3584/2007)
4.Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόµιµα από αυτές (άρθρο 15 του ν.3584/2007)
5. Να µην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική
συµπαράσταση (άρθρο 16 του ν.3584/2007)
6. Να µην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικού λόγους (άρθρο 17
του ν.3584/2007)
Β. Τον απαραίτητο τίτλο σπουδών, δηλαδή το Πτυχίο ή δίπλωµα
αναγνωρισµένης σχολής µε ειδικότητα ΠΕ Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού
ή ΤΕ Μηχανικού Τοπογραφίας &Γεωπληροφορικήςτης ηµεδαπήςή ισότιµο και
αντίστοιχοτης αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ.
∆.Την απαιτούµενη εξειδίκευσή τους σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα,
αναγόµενη σεθέµατα τοπογραφικών αποτυπώσεων, κτηµατογράφησης,
δηµοτικών ή δηµοσίων έργων καθώς και συναφών εργασιών, που
αποδεικνύεται µε επαρκή επιστηµονική ενασχόληση (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή
σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κλπ),προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία, και
επίπεδο γνώσεωνπου να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, α) ως
αυταπασχολούµενοι, β) ως συµµετέχοντεςσε τεχνική εταιρεία και γ) ως µισθωτά
ή αµειβόµενα στελέχη σε Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆..
Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
1.
Για τους αυταπασχολούµενους – ελεύθερους επαγγελµατίες: α)
Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ, β) Συµβάσεις ή
τιµολόγια παροχής υπηρεσιών τεχνικών έργων ή µελετών των τελευταίων ετών,
γ) υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και
τηχρονική διάρκεια της σχετικής απασχόλησης, δ) µε την προσκόµιση της
Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών ή στο Μητρώο
Μελετητών.
2.
Για τους συµµετέχοντες σε εταιρείες: α) το Καταστατικό της εταιρείας και
τα σχετικά έγγραφα συµµετοχής σε αυτές, β) την έναρξη επιτηδεύµατος της
εταιρείας Συµβάσεις ή τιµολόγια παροχής υπηρεσιών τεχνικών έργων ή
µελετών των τελευταίων ετών, γ) υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της σχετικής απασχόλησης
του ως συµµετέχοντος στην εταιρεία.
3.
Για τα µισθωτά ή αµειβόµενα στελέχη Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆.: α) ειδική
βεβαίωση του οικείου φορέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης απασχόλησής του και β) αίτηση και
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.
4.
Για την πλήρωση της θέσης θα εκδοθεί απόφαση του ∆ηµάρχου, που θα
δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος θα προσλάβει το
προσωπικό που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο (άρθρο 163 § 3
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ν.3584/2007). Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή ειδικής
σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα
προσόντα
τους
και
βιογραφικό
σηµείωµα
υποβάλλονται
εντόςπέντε(5)εργασίµων ηµερών από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της
παρούσας στον τύπο, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, δηλαδή ως και την 15-1-2019 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, Γραφείο ∆ηµάρχου (Αγ.Νικολάου 15, 60200 Λιτόχωρο,
τηλ.2352350102).
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια»
και θα δηµοσιευτεί σε µία εφηµερίδα ηµερήσιας κυκλοφορίας του Ν. Πιερίας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι.∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

