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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-
2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2.Τις διατάξεις του άρθρου  163 του Ν.3584/2007,  η παρ.1 του οποίου  
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του ν.4555/2018 και του άρθρου 167 του 
Ν.3584/2007(ΦΕΚ 43 /τ. Α’/28-06-2007)«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 4 περ. ε ́ της αριθμ.33/2006 Π.Υ.Σ., όπως ισχύει. 
4.Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς 
(ΦΕΚ 2583/τ.Β’/7-11-2011). 
5.Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του ∆ημάρχου , 
για να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτές 
ή προφορικές, επί θεμάτων Χωροταξίας και Αστικής Ανάπτυξης. 
  

Κ α λ ε ί 

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του ∆ημάρχου Καστοριάς , ΠΕ 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  με καθήκοντα  την  παροχή  
συμβουλών  επί θεμάτων  Χωροταξίας και Αστικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα θα 
ασχολείται με  χωροταξικά , πολεοδομικά, ρυθμιστικά και συγκοινωνιακά  
θέματα , ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης., με την διαχείριση 
και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων,  καθώς  και  άλλη  σχετική με 
την ειδικότητα  του εργασία που του ανατίθεται από τον Δήμαρχο .  

 



Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α’ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1.Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, ή να είναι υπήκοοι Κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (όλα τα γενικά προσόντα διορισμού). 
2.Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν  
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές. 
3.Να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με 
τελεσίδικη απόφαση. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων για τους πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στην χώρα τους. 
4.Να είναι υγιείς και να έχουν αρτιμέλεια και την φυσική καταλληλότητα που 
απαιτείται για την εργασία για την οποία πρόκειται να προσληφθούν. 
5.α)Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και να μην έχουν λόγω 
καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο 
χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση. 
β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή 
δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ή εγκλήματα 
κατά των ηθών ή το νόμισμα. 
γ) Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο 
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης 
έστω κι αν το αδίκημα παραγράφηκε. 
δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
Β’ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο  ή  δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας  και  Ανάπτυξης  ή 
Χωροταξίας  και  Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού  Χωροταξίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας..   

2. Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency). 
3. Να έχουν εμπειρία σε θέματα που περιγράφονται ως ανωτέρω. 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. 

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.  

2. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην 
Υπηρεσία μας, μέσα σε πέντε  (5) ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία 
δημοσίευση της  παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο στο 
Τμήμα Ανθρ. Δυναμικού του Δήμου Καστοριάς, υπόψη κ. Σουλτάνας 
Σαμαρά. 
  Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο τηλ. 2467351152  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και 
ειδικότερα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων της υπηρεσίας του δήμου Καστοριάς και θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. 

                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ KAΣΤΟΡΙΑΣ  
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