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 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

«Για την πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συνεργατών με Σύμβαση Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07» 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΘΕΡΜΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με τις οποίες συνιστώνται 

στους Δήμους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών  ή Επιστημονικών 

Συνεργατών αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων. 

3. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ με την οποία 

διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων, ή 

Ειδικών Συνεργατών , ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι 

θέσεις αυτές στους  Ο.Ε.Υ.  των δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο. 

4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Θέρμου (ΦΕΚ 3130/ τ.Β' /30.12.2011). 

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Θέρμου έχει καλύψει τις δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών 

(ΦΕΚ τΓ’ 1608  18-9-2019)  

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Θέρμου δύναται να καλύψει τέσσερις (4) θέσεις ειδικών 

συνεργατών (όσοι και οι Αντιδήμαρχοι). 

7. Τις απαιτητικές ανάγκες του γραφείου του Δημάρχου  

                  α) για συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου που εμπλέκονται στην εκτέλεση  των 

δημοσίων συμβάσεων έργων , με   παρακολούθηση και συντονισμό των θεμάτων που 

ανακύπτουν , και προώθηση της γρήγορης και ποιοτικής κατασκευής των έργων.  

β) για συστηματική παρακολούθηση και συντονισμό  του γραφείου τύπου του Δήμου ,      

της γραμματειακής υποστήριξης και των δημοσίων σχέσεων του Δημάρχου, καθώς και 

των δράσεων πολιτισμού και δημοσιότητας του Δήμου.  
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:  
 
 
Ο Δήμος Θέρμου προτίθεται να καλύψει: 
 
1. Μια (1) θέση  Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών,  η 
οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της 
οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας 
προσλήφθηκε. 
  
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 
α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 
Ν. 3584/07 δηλαδή,  
1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. 
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 
νόμιµα από αυτές. 
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή 
απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο µε την ανωτέρω θέση. 
4. Να είναι υγιείς. 
5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση, για πειθαρχικούς 
λόγους. 
β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
γ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών  
δ. Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση σε τεχνικά θέματα.  
Θα εκτιμηθούν επιπλέον η γνώση ξένης γλώσσας (καλή γνώση Αγγλικής), και η γνώση 
AUTOCAD. 
  
Αντικείμενο της απασχόλησης του Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού  
Επιτελική και συμβουλευτική δράση στο στάδιο της κατασκευής των τεχνικών έργων με 
παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου , την ανακεφαλαίωση 
των εργασιών , την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων και των προδιαγραφών.   
Συνεπικουρία εργασιών γραφείου και εργασιών πεδίου κατά την εξέλιξη των κατασκευών 
καθώς και ενημέρωση του δημάρχου για την εξέλιξη των έργων και τα τυχόν προβλήματα που 
παρουσιάζονται.  
  
2. Μια (1) θέση Ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, , η οποία θα 
καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε. 
  
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 
α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 
Ν. 3584/07, δηλαδή : 
1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. 
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 
νόμιµα από αυτές. 
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή 
απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο µε την ανωτέρω θέση. 
4. Να είναι υγιείς. 
5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση, για πειθαρχικούς 
λόγους. 

β. Απολυτήριο τίτλο  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου. 
γ. Εμπειρία σε θέματα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ανάλογη με τα αντικείμενα της 
απασχόλησης.  
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Θα εκτιμηθούν  επιπλέον η γνώση σε θέματα χρήσης υπολογιστή καθώς και η γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας. 
 
Αντικείμενο της απασχόλησης του Ειδικού Συνεργάτη ΔΕ Διοικητικού: 
Συστηματική παρακολούθηση  του γραφείου τύπου του Δήμου και συντονισμός των υπηρεσιών 
του Δήμου για την έγκαιρη και ορθή  έκδοση των απαραίτητων δελτίων τύπου.  
Συμβουλευτική δράση  και  αναβάθμιση της γραμματειακής υποστήριξης και των δημοσίων 
σχέσεων του Δημάρχου.  
Παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών για την διοργάνωση εκδηλώσεων και 
γεγονότων όπως πολιτιστικές - αθλητικές εκδηλώσεις , εκθέσεις , ημερίδες , συνέδρια , 
αφιερώματα , εκδηλώσεις μνήμης κ.λ.π.  
  
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 απασχολούμενοι  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. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µε την αίτηση τους: 
Α) Υπεύθυνη δήλωση 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.3584/07 έγγραφα 
που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού. 
Β) Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα. 
Γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 
∆) Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή αντίγραφο επικυρωμένο νομίμως. 
Ε) Αποδεικτικό εμπειρίας 
Ζ) Αποδεικτικά εφόσον υπάρχουν των επιθυμητών προσόντων  
 
Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση των Ειδικών Συνεργατών, να υποβάλλουν στην 
αρμόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας (Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών /Γραφείο 
Ανθρώπινου Δυναμικού) αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη. 
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να 
υποβληθούν στο ∆ήµο µας 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 
ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα. 
 
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την 
καταλληλότητα των προσλαμβανόμενων (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07) και η 
απόφαση ∆ηµάρχου θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. 
 
Οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν µε την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής 
σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
 
Η γνωστοποίηση  αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσιευθεί σε µία (1) 
εφημερίδα του νομού καθώς και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου. 
             
 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
  
 

                                                              ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 
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