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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο Δήμαρχος  Παλλήνης έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α΄), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 Τεύχος Α’) 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

3. τον ΟΕΥ του Δήμου Παλλήνης (ΦΕΚ Τ.Β΄ 105-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 

4. Την υπ’αριθ.55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το 

προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας».  

5. Την υπ’αριθ.37/οικ.21097/28-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 Τεύχος Α΄), σε θέματα προσωπικού των 

πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α».  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαρ. ΣΤ1.1.2 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 

Τεύχος Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-

2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».  

7. Την με αρ. πρωτ. 3842/29-01-2019 βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης 

πίστωσης.  

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας 

θέσης Ειδικού Συμβούλου ΠΕ ή ΤΕ και συγκεκριμένα: 

Ελληνική



Μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα σε 

θέματα πολεοδομικών/κτηματολογικών – τοπογραφικών εφαρμογών και δημοσίων 

έργων. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου 

μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό 

ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης 

απαλλαγής από αυτές (άντρες υποψήφιοι), πιστοποιητικό υγείας και φυσικής 

καταλληλότητας, πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Κατά την υποβολή των αιτήσεων θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά 

το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα 

διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007 και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν 

μόνο κατά τον διορισμό. 

Β) Πτυχίο  ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής στους τομείς των Πολιτικών Μηχανικών Π.Ε. ή Τ.Ε., Μηχανικών 

Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Π.Ε. ή Τ.Ε. , Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ.Ε. και 

συναφών ειδικοτήτων, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. 

Γ) Να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική 

ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη 

επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα 

αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την 

ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. 

Δ) Βεβαίωση πιστοποίησης χρήσης και δεξιοτήτων Η/Υ σε  microsoft office (word, excel, 

access, powerpoint, internet ) & βεβαίωση πιστοποίησης σε autocad 2d certified computer 

user. 

Ε) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας ή και οποιασδήποτε άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο ίδιο επίπεδο με την Αγγλική. 

ΣΤ) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν 

Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασία συνέντευξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφίου 

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 



4. Επικυρωμένους τίτλων σπουδών / πτυχίων της αλλοδαπής 

5. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών / πτυχίων της ημεδαπής 

6. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών 

 7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα του 

άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 

8. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν  επαγγελματική εμπειρία σε θέματα 

πολεοδομικών/κτηματολογικών – τοπογραφικών εφαρμογών και δημοσίων έργων ΟΤΑ. 

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 καθώς και βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου 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 καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.  

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:  

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία 

του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.  Σε 

περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό 

αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η 

οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και 

την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης 

επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης 

εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών 

Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.), το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.). Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους 

σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν 

αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη 



μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή 

αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω. 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο προσόν 

και δικαιολογητικό πλέον των παραπάνω θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Παλλήνης – Ιθάκης 12 – Γέρακας – ΤΚ 15344 (πληροφορίες: Αικατερίνη Κόλλια,  Τηλ.210 

6604666) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που 

αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 

εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης της στις εφημερίδες,  ήτοι έως Παρασκευή 08/02/2019 και 

ώρα 14.00. 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την 

καταλληλότητα του/της προσλαμβανόμενου/ης (άρθρο 163 παρ.4 του Ν.3584/2007). Ο 

προσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της 

οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του 

ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν.3584/2007.  

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί μια (1) φορά σε μια (1) εφημερίδα του Νομού 

Αττικής, να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 

Δημαρχιακού Καταστήματος (Ιθάκης 12) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης 

(www.pallini.gr). 
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