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ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

«Γηα ηελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο Δηδηθνύ Σπλεξγάηε θαη κηαο (1) ζέζεο Δηδηθνύ 

Σπκβνύινπ κε Σύκβαζε Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/07». 

 
 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΟΜΟΚΟΤ 

Έρνληαο ππ’ όςηλ: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο», πεξί αξκνδηνηήησλ Γεκάξρνπ (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-2010). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 
Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ», πεξί Δηδηθώλ ζπκβνύισλ ή 
Δηδηθώλ Σπλεξγαηώλ ή Δπηζηεκνληθώλ Σπλεξγαηώλ όπσο αληηθαηαζηάζεθε 
θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 213 ηνπ Ν.4555/18 

3. Τελ κε αξ. 31/36567/10-05-2019 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 
ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη ζέζεηο απηέο ζπληζηώληαη απηνδίθαηα εθ ηνπ λόκνπ 
θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απαηηείηαη ε πξόβιεςή ηνπο ζηνλ νηθείν Οξγαληζκό 
Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο. 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ 241/Α/2016). 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΥΣ 33/2006 (ΦΔΚ 280/Α/2006) ζύκθσλα 
κε ηηο νπνίεο νη ζέζεηο απηέο εμαηξνύληαη από ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο 
επηηξνπήο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2. 

6. Τνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γνκνθνύ (ΦΔΚ 
2886/Β΄/20-12-2011) , όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (ΦΔΚ 357/Β΄/ 16-3-
2015). 

7. Τελ κε αξηζκ. πξση. 2160/16-3-2020  βεβαίσζε ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνύ «Πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ». 

8. Τελ αλάγθε επηθνπξίαο ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ (Γήκαξρν, 

Αληηδεκάξρνπο, Γεκνηηθό Σπκβνύιην, Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο), παξέρνληαο ζπκβνπιέο θαη δηαηππώλνληαο εμεηδηθεπκέλεο 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-213-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-213-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
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γλώκεο γηα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ζηνλ νπνίν 

δηαζέηνπλ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία. 

 
ΓΝΩΣΟΠΟΙΔΙ 

 
Τελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο Δηδηθνύ Σπλεξγάηε θαη κηαο (1) ζέζεο Δηδηθνύ 
Σπκβνύινπ ηνπ Γεκάξρνπ. 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη/λεο πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο πξνζόληα: 
 
Α) Τα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07 (άξζξα 11 έσο θαη 17). Γηα ηα γεληθά πξνζόληα 
δηνξηζκνύ απαηηείηαη ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη 
πιεξνύληαη. 

 
Β) Πηπρίν ή δίπισκα ζρνιήο Παλεπηζηεκηαθήο ή Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ 

ή ΤΔ) ηεο εκεδαπήο ή πηπρίν Κ.Α.Τ.Δ.Δ. ή ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο 
αιινδαπήο, ή πηπρίν ή ηίηινο ηξηηνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, από ρώξα - κέινο ηεο Δ.Δ., κε πξάμε αλαγλώξηζεο 
επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο από ην ζπκβνύιην ηζνηηκηώλ ηνπ Π.Γ. 165/2000 είηε 
απόθαζε αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο από ηελ αξκόδηα αξρή 
ηνπ Π.Γ. 231/1998, όπσο απηά νξίδνληαη αλά ζέζε. 

 
Γ) Δκπεηξία ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΤΑ ή/θαη λνκηθώλ   
πξνζώπσλ ησλ ΟΤΑ, ζρεηηθώλ κε ην ζπκβαηηθό αληηθείκελν, θαηάιιεια  
απνδεηθλπόκελε. Ζ εκπεηξία απνδεηθλύεηαη σο εμήο:    

     

 Γηα κελ ηνπο κηζζσηνύο, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλνληαη ν 
εξγνδόηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

 Οη κηζζσηνί ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, κπνξνύλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεύζπλεο 
δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, 
από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

 Γηα δε ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε 
δήισζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηελ ρξνληθή 
δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 
Οη ελδηαθεξόκελνη/λεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ 
ππεξεζία νπνηνδήπνηε έγγξαθν απνδεηθλύεη ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία, 
εθόζνλ ηνπο δεηεζεί. 
 

- Ζ γλώζε μέλεο γιώζζαο ζα πξνζκεηξεζεί επί πιένλ θαη δελ είλαη 
ππνρξεσηηθή 

 
Δηδηθόηεξα, ηα θαζήθνληα θαη ηα ηππηθά πξνζόληα γηα θάζε ζέζε νξίδνληαη όπσο 
θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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ΚΩΓΙΚΟ 
ΘΔΗ 

ΘΔΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
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 Δηδηθόο 
Σπλεξγάηεο 

 

 

Παξνρή 
εμεηδηθεπκέλσλ 
ζπκβνπιώλ θαη 

δηαηύπσζε 
γλσκνδνηήζεσλ 

ζε ζέκαηα 
Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο θαη 
Δπξσπατθώλ 

Πξνγξακκάησλ  
 

Πηπρίν ή δίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο ή 
Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ ή ΤΔ) 

Κοινωνικών & Πολιτικών 
Δπιστημών ή πηπρίν Κ.Α.Τ.Δ.Δ. ή ηζόηηκν 
πηπρίν ή δίπισκα ηεο αιινδαπήο, ή πηπρίν 
ή ηίηινο ηξηηνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, από ρώξα - κέινο ηεο Δ.Δ., κε 

πξάμε αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο 
ηζνηηκίαο από ην ζπκβνύιην ηζνηηκηώλ ηνπ 
Π.Γ. 165/2000 είηε απόθαζε αλαγλώξηζεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο από ηελ 
αξκόδηα αξρή ηνπ Π.Γ. 231/1998. 
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 Δηδηθόο 
Σύκβνπινο 
 
 

Παξνρή 
εμεηδηθεπκέλσλ 
ζπκβνπιώλ θαη 

δηαηύπσζε 
γλσκνδνηήζεσλ 

ζε ζέκαηα 
νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη 
ειέγρνπ. 

Πηπρίν ή δίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο ή 
Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ ή ΤΔ) 
Οικονομικών Δπιστημών ή πηπρίν 

Κ.Α.Τ.Δ.Δ. ή ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο 
αιινδαπήο, ή πηπρίν ή ηίηινο ηξηηνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, από 
ρώξα -κέινο ηεο Δ.Δ., κε πξάμε 

αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο από 
ην ζπκβνύιην ηζνηηκηώλ ηνπ Π.Γ. 165/2000 
είηε απόθαζε αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ Π.Γ. 

231/1998. 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ κέζα ζε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, 
ήηνη από 23/3/2020 θαη κέρξη ηελ 30/3/2020, ζρεηηθή αίηεζε κε ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ εγγξάθσλ πνπ 
εθδόζεθαλ από ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο απηνύο ή ησλ αθξηβώλ αληηγξάθσλ 
ηνπο: 

- Αίηεζε, 

- Πηπρίν ή Γίπισκα ζρεηηθό κε ην ζπκβαηηθό αληηθείκελν θάζε ζέζεο (βι. 
Πίλαθα), 

- Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο (θσηνηππία) 

- Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο (πξόζθαην) 

- Πηζηνπνηεηηθό εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ (κόλν γηα άλδξεο), 

- Υπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ έρνπλ 
παξαπεκθζεί κε βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα έλα από ηα αλαθεξόκελα 
ζηνλ ΚΚΓΚΥ-ΥΚ πιεκκειήκαηα (άξζξα 16 θαη 8 ηνπ ΚΚΓΚΥ θαη ΥΚ 
αληίζηνηρα). 

- Υπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ έρνπλ απνιπζεί 
από ζέζε δεκόζηαο ππεξεζίαο ή ΟΤΑ ή άιινπ ΝΠΓΓ, ιόγσ επηβνιήο 
πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παύζεο ή ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο 
ζύκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιόγν, νθεηιόκελν ζε ππαηηηόηεηα ηνπο θαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ απνιπζεί λα έρεη παξέιζεη πεληαεηία από ηελ 
απόιπζε. 

- Βηνγξαθηθό ζεκείσκα πνπ λα ηεθκεξηώλεη ηελ αθαδεκατθή ή επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία. 
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- Υπεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα 
δειώλεηαη όηη πιεξνύληαη ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ ( άξζξα 11 έσο 
θαη 17 ηνπ Ν.3584/2007). 
 

Τα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ καο (Τκήκα 
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ, Πιαηεία Μνπζώλ 1, ΤΚ 35010, ηει. 2231350210) ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ, ζα δηελεξγεζεί κε απόθαζε Γεκάξρνπ, ν νπνίνο θαη 
ζα επηιέμεη, εθ ησλ ερόλησλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα, ηνλ θαηά ηελ απόιπηε θξίζε 
ηνπ θαηάιιειν ππνςήθην. Ζ πξόζιεςε ζα νινθιεξσζεί κε ηελ ππνγξαθή από ηνλ 
πξνζιακβαλόκελν εηδηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

Ο Δηδηθόο Σύκβνπινο θαη ν Δηδηθόο Σπλεξγάηεο δελ παξεκβάιιεηαη ζηελ 
νξγαλσηηθή θαη βαζκνινγηθή θιίκαθα νύηε νη ζέζεηο ηνπο έρνπλ αληηζηνηρία κε ηηο 
ζέζεηο ηεο θιίκαθαο απηήο. Υπόθεηληαη απεπζείαο ζηελ ηεξαξρηθή εμάξηεζε ηνπ 
νηθείνπ Γεκάξρνπ, γηα ηελ επηθνπξία ηνπ νπνίνπ έρεη πξνζιεθζεί. Γελ αζθεί 
απνθαζηζηηθέο αξκνδηόηεηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη παξέρεη ζπκβνπιέο θαη 
δηαηππώλεη εμεηδηθεπκέλεο γλώκεο, γξαπηά ή πξνθνξηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ηνλ νπνίν έρεη νξηζηεί λα εμππεξεηεί. 

Ζ άζθεζε ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθόλησλ ηνπ Δηδηθνύ Σπκβνύινπ. 

Ζ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ Δηδηθνύ Σπκβνύινπ θαη ηνπ Δηδηθνύ Σπλεξγάηε δηέπεηαη 
απνθιεηζηηθά από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007, όπσο απηό 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, θαη ε ζύκβαζή ηνπ είλαη ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ ζεηεία 
ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ εληόο ηεο νπνίαο ζα πξνζιεθζεί. 

Οη απνδνρέο ησλ Δηδηθώλ Σπκβνύισλ θαη ησλ Δηδηθώλ Σπλεξγαηώλ 
θαζνξίδνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Ζ ζύκβαζε εξγαζίαο ησλ Δηδηθώλ Σπκβνύισλ, ησλ Δπηζηεκνληθώλ 
Σπλεξγαηώλ θαη ησλ Δηδηθώλ Σπλεξγαηώλ ιύεηαη κε ηνλ ζάλαην, ηελ έθπησζε, ηελ 
παξαίηεζε θαη ηελ θαηαγγειία ηεο, ή ηελ πάξνδν πέληε (5) εκεξώλ από ηελ 
απνρώξεζε ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ, εθόζνλ νη 
αληηθαηαζηάηεο ηνπο δελ εθδειώζνπλ κε πξάμε ηνπο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε 
δηαηήξεζή ηνπο.». 

Ζ απόιπζε ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο ή ε απνδνρή ηεο παξαίηεζεο 
ελεξγείηαη κε απόθαζε Γεκάξρνπ ε νπνία δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβέξλεζεο. Ζ απόθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν κέζα ζε είθνζη (20) 
εκέξεο από ηελ δεκνζίεπζή ηεο. Ζ ιύζε επέξρεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 
ελδηαθεξόκελν ηεο θαηά ηα αλσηέξσ απόθαζεο ή κε ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο 
20εκέξεο πξνζεζκίαο, γίλεηαη δε αδεκίσο γηα ηνλ Γήκν. Σηελ πεξίπησζε ηεο 
έθπησζεο ηνπ Δηδηθνύ Σπκβνύινπ/ζπλεξγάηε ή ηεο απνρώξεζεο ηνπ Γεκάξρνπ, ε 
ιύζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ζα επέιζεη απηνδίθαηα αδεκίσο γηα ηνλ Γήκν, ε δε 
ζρεηηθή πξάμε έρεη δηαπηζησηηθό ραξαθηήξα. 

Σηελ πξάμε πξόζιεςεο ζα γίλεη ζρεηηθή κλεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
πίζησζεο γηα ηελ κηζζνδνζία ησλ ελ ιόγσ ζέζεσλ ηνπ Δηδηθνύ Σπκβνύινπ θαη ηνπ 
Δηδηθνύ Σπλεξγάηε. 

Ζ παξνύζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
Γηνηθεηεξίνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζην Πξόγξακκα «Γηαύγεηα» θαη ζα 
δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ή ζε κηα εβδνκαδηαία ηεο 
πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ. 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΟΜΟΚΟΤ 

 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Β. ΛΙΟΛΙΟ 
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