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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 ‘’Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007) όπως ισχύει.
3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Πωγωνίου (ΦΕΚ 736/Β΄/24.03.2014) όπως ισχύει.
4. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα αρχιτεκτονικής (αρχιτεκτονική σύνθεση
και οικοδομική τεχνολογία, πολεοδομικός & χωροταξικός σχεδιασμός λειτουργικής και
αισθητικής διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και κτηρίων του Δήμου
Πωγωνίου)
καλεί
τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μιας θέσης
Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου επί των ανωτέρω θεμάτων με αρμοδιότητες: αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός, χωροταξικός - πολεοδομικός σχεδιασμός τοπίου και περιβάλλοντος, συντήρηση
και αποκατάσταση αρχιτεκτονικών μνημείων, σχεδίαση-υλοποίηση κατασκευών με εργονομία
και αισθητική φιλική προς το περιβάλλον αλλά και στην ιδιαιτερότητα των παραδοσιακών
οικισμών, τοπίων και μνημείων της περιοχής του Δήμου Πωγωνίου).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω
προαπαιτούμενα προσόντα / δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Πτυχίο ή Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (ΠΕ ή ΤΕ) Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής όπως προβλέπεται στο
άρθρο 82 του Ν.3584/2007 και αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
4. 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, που αποδεικνύεται με τα ανάλογα έγγραφα (βεβαιώσεις, υπεύθυνη
δήλωση, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα).
Επίσης, η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των υποψηφίων ως
επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας (παρ. 3 άρ. 163 Ν.3584/2007).
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5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά
προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.
3584/2007, (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή
από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου, κατά το άρθ. 8 του Ν.1599/1986
στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα, ως αναφέρονται
παρακάτω:
 Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ε.Ε.), (άρθρο 12 Ν.3584/2007).
 Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού, (21ο έτος), (άρθρο
13 Ν.3584/2007).
 Να είναι υγιείς, (άρθρο 14 Ν.3584/2007).
 Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα, (άρθρο 15 Ν.
3584/2007).
 Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους, (άρθρο 17
Ν.3584/2007).
6. Γνώση Αγγλικής (επίπεδο τουλάχιστον καλή γνώση).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά
που αναφέρονται ανωτέρω, από την Τετάρτη 01 Ιουνίου έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022
στην έδρα του Δήμου στο Καλπάκι ή να τα στείλουν ταχυδρομικά (Δήμος ΠωγωνίουΔημαρχείο, Καλπάκι Τ.Κ. 44004).
Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με δικαιολογητικά και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
dimospogoniou@pogoni.gr
Πληροφορίες: κ. Μέτσιος τηλ. 26533 60114 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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