
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σέρβια, 22/09/2020 

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Π.:5096 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-

2010). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007), περί Ειδικών 

Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών (όπως η παρ. 1 της 

ως άνω διάταξης είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 213 Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α 

133/19.7.2018 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 78 παρ.6 Ν.4604/2019,ΦΕΚ Α 

50/26.3.2019). 

3. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Σερβίων (ΦΕΚ 3245/23-08-2019), 

όπως ισχύει. 

4. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Σερβίων αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να αναπτύξει ένα 

πλαίσιο εργασιών στους τοµείς της ενέργειας και των ορυκτών πόρων της περιοχής, για 

την προσέλκυση ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τοµέα, εταιρειών και επενδύσεων, 

υποστηρικτικών βιοµηχανιών και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και τη δηµιουργία 

αναπτυξιακών εταίρων που θα συµβάλουν στην οικονοµική ευηµερία και στην 

αποτελεσµατική περιβαλλοντική διαχείριση κατά την περίοδο της απολιγνιτοποίησης. 

5. Το γεγονός ότι οι τοµείς της ενέργειας και των ορυκτών πόρων παρουσιάζουν 

σηµαντικές οµοιότητες στις αναπτυξιακές διαδικασίες, στην τεχνολογία, στις τεχνικές 

πρακτικές και στην αντιµετώπιση νοµικών / ρυθµιστικών / περιβαλλοντικών θεµάτων.  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη της παρακάτω ειδικότητας: 

 Έναν (1) ΠΕ ∆ιοικητικού 

Α. Απαιτούµενα προσόντα: 

Ι. Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου 

µέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται 

χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του 

ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριµένα προσόντα όπως 

αναφέρονται παρακάτω: 

- Να είναι Έλληνες πολίτες. 

- Να είναι υγιείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων.  
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- Προκειµένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί από αυτές νόµιµα και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν 

καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση.  

- Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική 

συµπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007). 

- Να µην έχουν κώλυµα διορισµού για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 

3584/2007 (κατά το χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και κατά το 

χρόνο του διορισµού). 

∆εν διορίζονται όσοι: 

o Καταδικάσθηκαν για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ 

υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

o Είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή 

για πληµµέληµα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί, 

o Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή, 

o Τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική 

δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

Σηµείωση: Η ανικανότητα προς διορισµό αίρεται µόνο µε την έκδοση του κατά το άρθρο 47 

παρ. 1 του Συντάγµατος διατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

- Τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµίδας 

και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994 δεν έχουν 

δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δηµοσίου και ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα πριν συµπληρωθεί πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους. Η 

απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους µόνιµους υπαλλήλους των ανωτέρω 

φορέων, η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθµίζεται από τον Υπαλληλικό 

Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους 

ανωτέρω φορείς µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, 

ακόµη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές 

θέσεις. 

ΙΙ. Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ τίτλου σπουδών θετικών επιστηµών. 

ΙΙΙ. ∆ιδακτορικό ΑΕΙ ή ισότιµου ιδρύµατος εξωτερικού του σχετικού τίτλου σπουδών. 

IV. Άριστη γνώση τουλάχιστον µιας εκ των τριών επισήµων γλωσσών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερµανικής. 

V. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν πολυετή τεχνική και διοικητική εµπειρία σε 
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θέµατα ενέργειας, να έχουν διοικητική γνώση του κρατικού µηχανισµού σε συναφείς 

δραστηριότητες, και να κατέχουν τουλάχιστον διδακτορικό τεχνικής κατεύθυνσης 

VI. H προκηρυσσόµενη θέση τεχνικού συµβούλου απαιτεί υψηλό βαθµό ωριµότητας και 

γνώσης των ανωτέρω θεµάτων και αφορά την προώθηση δύο σηµαντικών αξόνων: 

1. Εκπόνηση ανεξάρτητης έκθεσης σχετικά µε την παρούσα κατάσταση των τοµέων των 

ορυκτών πόρων στην περιοχή και της ανάπτυξης και παραγωγής τους.  

2. Επιλογή έργων που απαιτούν επείγουσα προσοχή λόγω τεχνικών, εµπορικών, 

κανονιστικών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών ζητηµάτων. Το 

γεωγραφικό φάσµα της συνεισφοράς πρέπει να είναι σε ορισµένες περιπτώσεις 

µεγαλύτερο, λόγω των συνεργειών και του κύριου ρόλου που διαδραµατίζει η περιοχή 

στην ευρύτερη ∆υτική Μακεδονία 

 

Άξονας 1: Παρούσα κατάσταση των τοµέων ενέργειας και ορυκτών πόρων 

Ανάλυση των σηµερινών και µελλοντικών σχεδίων παραγωγής και ανάπτυξης, αξιολόγηση 

των κύριων νοµικών και διοικητικών υποδοµών και των κινήτρων ή εµποδίων για την 

προώθηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός πλαισίου βιώσιµης ανάπτυξης: 

- Συζήτηση µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη 

- Κατάσταση των υπαρχόντων συµβάσεων 

- ∆εσµευµένα βήµατα και χρονοδιαγράµµατα 

- Εταιρείες, προϋπολογισµοί και περιορισµοί 

- Ευελιξία διαχείρισης 

- Αξιολόγηση κινδύνου 

 

Άξονας 2: Ανάλυση των κύριων τοµέων που επηρεάζουν την ανάπτυξη των τοµέων της 

ενέργειας και των ορυκτών  

Συνεργασία µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς για τον εντοπισµό και τον καθορισµό 

έργων/στόχων και θεµάτων που είναι κρίσιµα για την πρόοδο των τοµέων της ενέργειας και 

των ορυκτώνπόρων, στο πλαίσιο της πορείας της βιώσιµης ανάπτυξης: 

- Επιλογή και ορισµός έργων  

- Εκπαίδευση και τοπικό δυναµικό 

- Επανεξέταση των συµβάσεων 

- ∆ιαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος 

- Υπάρχουσες περιβαλλοντικές µελέτες 

 

Β. Απαιτούµενα δικαιολογητικά : 

• Αίτηση ενδιαφερόµενου. 

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
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• Αντίγραφο πτυχίου ή ∆ιπλώµατος Α.Ε.Ι., από το οποίο να προκύπτει η 

ηµεροµηνία και το έτος κτήσης (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή, πρέπει να προσκοµίζεται πράξη αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το 

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

• Αντίγραφο διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

• Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, από τα οποία να τεκµαίρεται η εµπειρία. 

• Βιογραφικό σηµείωµα. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν. 1599/1986), περί µη κατοχής άλλης θέσης στον ∆ηµόσιο 

Τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1256/82. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους 

θα προσκοµίσουν όλα τα προβλεπόµενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 

3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων 

διορισµού. 

Τα δικαιολογητικά να φέρουν αρίθµηση, να είναι θεωρηµένα επίσηµα από τις κατά το νόµο 

αρµόδιες αρχές όπου απαιτείται και να είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό φάκελο, που να 

συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας και να κατατεθούν εµπρόθεσµα. 

Η απόφαση επιλογής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει τις 

δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα µε τα οποία θα απασχοληθεί ο 

προσλαµβανόµενος. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τον 

προσλαµβανόµενο ειδικής σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε βιογραφικό και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο του ∆ηµάρχου Σερβίων (τηλ. 24643 50104, 

Ταχ.∆/νση: Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ.50500, ΣΕΡΒΙΑ), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας 

δηµοσίευσης της παρούσας σε µια εφηµερίδα του νοµού ή της ανάρτησής της στο χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη 

της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα.  

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
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