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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα

Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019).
3. Το άρθρο 214 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-7-2018) «Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κώδικας
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1-1-2013
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 1 & 2 της υποπαρ. Στ.1 του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012
(ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-2012) σχετικά µε τον επανακαθορισµό των θέσεων Ειδικών
Συµβούλων-Ειδικών Συνεργατών στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθµού.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν.3584/2007.
6. Τα διαλαµβανόµενα στην εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆ 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.
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7. Το άρθρο 213 του Ν.4555/2018 σύµφωνα µε το οποίο αντικαθίσταται από 19-07- 2018 η
παρ.1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αναφορικά µε τον αριθµό των Ειδικών Συµβούλων
κλπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι: "Σε κάθε δήµο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή
Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου µε τον αριθμό
των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα µε το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
8. Το άρθρο 57 του Ν.4954/2022 «Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συμβούλων, ειδικών
συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των δήμων - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 163
ν. 3584/2007»
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αμφίκλειας Ελάτειας, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Αμφίκλειας Ελάτειας δικαιούται σύμφωνα µε τα ανωτέρω τέσσερις
(4) ειδικούς ή επιστημονικούς συμβούλους – συνεργάτες.
11. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και την εύρυθμη
συνεργασία του γραφείου Δημάρχου με την Τεχνική Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερομένους/νες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, σχετικά με την πλήρωση:
1. Με την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, 10ετους τουλάχιστον
εμπειρίας, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες
γραπτά ή προφορικά σε θέματα δημοσίων έργων, συντήρησης υποδομών, οργάνωσης
και διαχείρισης τεχνικών έργων, 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 ενδιαφερόμενοι/νες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Δηλαδή:
•

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

•

Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές
(τους άνδρες)
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•

Πιστοποιητικό υγείας & φυσικής καταλληλότητας (θα δοθεί σχετικό παραπεμπτικό
σημείωμα της υπηρεσίας βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 4210/2013, κατόπιν της
σχετικής απόφασης Δημάρχου)

•

Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

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 τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος της
αλλοδαπής
Γ) Να διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών σχολής ανώτατης
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Δ)Γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων, υπηρεσιών διαδικτύου και λοιπών προγραμμάτων η
οποία θα αποδεικνύεται από την σχετική πιστοποίηση.
Ε) Να διαθέτουν Δεκαετή (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο
της απασχόλησης. 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

Ζ) Ικανότητα παρακολούθησης ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία θα
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την προβολή του Δήμου, με δυνατότητα συλλογής στοιχείων και
υποβολής φακέλου δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου σε αυτά.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου
επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού-Επιστημονικού
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Συνεργάτη. (άρθρο 163 παρ. 7 Ν.3584/2007). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν
πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη
εφαρμογή η παρ. 3 περ. α' του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 /τ.Α'/2006).
Η) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Θ) Βιογραφικό Σημείωμα
Ι) 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).
Η πλήρωση της θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση της Δημάρχου,
κατάλληλο. Μπορεί να γίνει και με απόσπαση από Δήμο ή άλλη Δημόσια υπηρεσία. Ο
Επιστημονικός Συνεργάτης που θα καταλάβει την παραπάνω θέση θα υπογράψει σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη
θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντά του και τα
υπόλοιπα ζητήματα της θητείας τους ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007. O Επιστημονικός
Συνεργάτης θα παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων του, σε εξειδικευμένα
επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση
μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση
στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου.
Ο Επιστημονικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλονται 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
προσλαμβάνονται. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν
συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για τον συγκεκριμένο
τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετούν.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως για την κατηγορία του
Επιστημονικού Συνεργάτη κατά τα ανωτέρω, καλούνται να υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση
μαζί με βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής
ταυτότητάς τους και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, μέχρι και την 28/09/2022 στο πρωτόκολλο
του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, Κηφισού 30 , Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδας (αρμόδια υπάλληλος
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κα. Παπαϊωάννου Χρυσούλα τηλ. 2234350309), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας

Αθανασία Πλ. Στιβακτή

