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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
«Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του 
Ν.3584/07  και του άρθρου 45 παρ. 11 του ν. 3979/2011». 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», που 
αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.  
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/207 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή 
Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1-1-2013 σύμφωνα 
με τις περιπτ. 1 και 2 της υποπαρ. ΣΤ. 1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 
(ΦΕΚ22/12.1.2012 τεύχος Α΄). 
 
3. Την 5 /74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α. 
της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκεντρωμένης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου διευκρινίζεται ότι για την 
πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών 
ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται η πρόβλεψη των θέσεων αυτών στον 
Ο.Ε.Υ. των δήμων, γιατί συνίστανται απευθείας από το νόμο. 
 
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας όπως 
αυτός ισχύει Φ.Ε.Κ 2378/τ.Β’/23-09-2013 
 
5.Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 αρ. 45 παρ. 11 και του Ν. 4093/2012 αρ.1 υποπαρ. 
ΣΤ1 . 
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6. Την ανάγκη επικουρίας σε θέματα - ζητήματα κυκλοφοριακού σχεδιασμού – 
ρυθμίσεων.    
                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
1) Την πλήρωση μιας (1) θέσης  Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου του Δήμου ως εξής: 
 
Ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου  για παροχή συμβουλών και διατύπωση 
εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά σε θέματα - ζητήματα 
κυκλοφοριακού σχεδιασμού – ρυθμίσεων.    
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν : 
Α. 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. 
Β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή T.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή 
δίπλωμα της αλλοδαπής 
Γ. 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) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο first certificate) 
 
2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, ήτοι 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική 
εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, σχετική αίτηση με τα παρακάτω 
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων 
τους: 
 

 Αίτηση 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή T.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή 
δίπλωμα της αλλοδαπής 

 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο first certificate) 

 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ 

 Βιογραφικό σημείωμα  

 Απόδειξη ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εμπειρίας κατά τα οριζόμενα 
σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. 

 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να 
δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 
17 του Ν.3584/2007) 

 
Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Δήμου μας : Δήμος 
Αμφίκλειας – Ελάτειας, Τ.Κ. 35015 Κάτω Τιθορέα, Νομός Φθιώτιδας, υπόψη κας. 
Παπαϊωάννου Χρυσούλας (τηλ. επικοινωνίας: 22343-50309) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.  
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3) Η πλήρωση μιας (1) θέσης   Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου , θα ενεργηθεί ύστερα 
από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση Δημάρχου ο οποίος και 
θα προσλάβει το προσωπικό που κατά την κρίση του θα είναι κατάλληλο. 
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο 
ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
 
 
4) Ο Συνεργάτης, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα 
ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται 
απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του 
οποίου έχει προσληφθεί. 
Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει 
συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το 
συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει οριστεί να 
εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο. 
5)Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των 
καθηκόντων του Συνεργάτη Δημάρχου. 
6)Η εργασιακή σχέση του Συνεργάτη Δημάρχου διέπεται αποκλειστικά από τις 
διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/207 και η σύμβασή του είναι σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να 
υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθεί. 
7) Οι αποδοχές του Συνεργάτη Δημάρχου, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.  
8) Η Σύμβαση εργασίας του  Συνεργάτη Δημάρχου αποτελεί Σύμβαση Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λύνεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, 
την καταγγελία της ή την πάροδο των είκοσι ημερών από την αποχώρηση του 
Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσελήφθη εφόσον ο αντικαταστάτης του 
δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του.  
9)Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης 
ενεργείται με απόφαση Δημάρχου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 
Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι μέρες από την 
δημοσίευσή της. Η λύση επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά 
τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ημέρης προθεσμίας, 
γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού 
Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα 
επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό 
χαρακτήρα.  
10)Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης 
για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων των Συνεργατών. 
11) Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο 
Πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. 
 
 
 
                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
                                                                            ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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