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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρ. 11 έως 17 και του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143 Α) «Κύρωση του Κώδικα
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

2. Τις διατάξεις του  άρθρ  58  και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010). 

3. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ  με αριθ. πρωτ. 55/74802/29-12-2010.

4. Τις  διατάξεις  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήµου  Θέρµης  (ΦΕΚ 2544/Τ.Β./7-11-2011)όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει(ΦΕΚ 3135/Β/30-12-2011 και 3700/Β/19-10-2017). 

5. Τις διατάξεις του άρθ 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018)σύμφωνα με τις οποίες αντικαταστάθηκε η
παρ.  1  του  άρθρου  163  του  ν.  3584/2007  (Α'  143)  και  συστήθηκαν  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. 

6. Το γεγονός  ότι  στο Δήμο Θέρμης έχουν συσταθεί  έξι(6)  θέσεις  Αντιδημάρχων ,υπηρετούν δε ένας   Ειδικός
Σύμβουλος  ( ΦΕΚ 1531/Γ/11-11-2014)δύο  Ειδικοί Συνεργάτες(ΦΕΚ 26/Γ/20-1-2015 και 784/Γ/11-8-2017   ) και
μία Επιστημονική Συνεργάτης (ΦΕΚ 26/Γ/20-1-2015).

7. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. (οικ) 28115/12-07-2012 έγγραφο της ∆/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣ
(Α∆Α: Β41ΞΝ-ΤΥΓ) σύµφωνα µε το οποίο δεν απαιτείται ούτε µετά την ισχύ του ν. 4057/2012 έγκριση για το
προσωπικό  ειδικών  θέσεων  των  ΟΤΑ  α’  βαθµού  (ειδικοί  σύµβουλοι,  ειδικοί  συνεργάτες,  επιστημονικοί
συνεργάτες) καθώς εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών µε τους µετακλητούς υπαλλήλους. 

8. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισµό οικ. Έτους 2018 του Δήµου Θέρµης .

9. Την υπ. αριθμ. 47427/13-12-2018 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για ύπαρξη πίστωσης στο έτος 2018.

10. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) του Δήμου.
                                                                                                             

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι  προτίθεται  να  προχωρήσει  στην  πρόσληψη  ενός  (1)  ειδικού  συμβούλου  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο σε θέματα δημοσίων συμβάσεων ( προμηθειών και υπηρεσιών) του
Δήμου.

Οι ενδιαφερόµενοι/νες για την θέση του Ειδικού Συμβούλου θα 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). ∆ηλαδή: 

 Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας) 

 Πιστοποιητικό  εκπλήρωσης  στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή  νόµιµης  απαλλαγής  από  αυτές  για  τους
άνδρες(αναζητείται αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης )

 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 πρόσληψης ) 



 Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

    Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται. 

β)Πτυχίο ΑΕΙ (νομικών σπουδών)  της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο  ή δίπλωμα της αλλοδαπής,αναγνωρισμένο από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

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 που θα
απασχοληθούν. 
Επίσης,  η ειδίκευση αυτή μπορεί  να  αποδεικνύεται  και  από την  ιδιότητα  των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών
ειδικής εμπειρίας. 

 Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και

· Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Οι  μισθωτοί  του  δημόσιου  τομέα  μπορούν,  εναλλακτικά,  αντί  της  βεβαίωσης  του  ασφαλιστικού  φορέα  και  της
υπεύθυνης  δήλωσης,  να  προσκομίσουν  βεβαίωση  του  οικείου  φορέα  του  δημοσίου  τομέα  από  την  οποία  να
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,

· Υπεύθυνη  δήλωση,  χωριστή  από  την  αίτηση,  κατά  το  άρθρο  8  του  ν.1599/1986,  ότι  πραγματοποίησε
συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και

· Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος,
που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει  αποκτηθεί  στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά,  αντί  των προαναφερομένων,  οι
υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν
το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Οι  Ειδικοί  Σύμβουλοι  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 ∆ηµάρχου για
την επικουρία του οποίου προσλαµβάνονται. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία, η άσκηση του
ελεύθερου επαγγέλµατός τους είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. (άρθρο 163
παρ. 7 Ν.3584/2007).  Η θητεία τους διαρκεί όσο διαρκεί η δηµοτική περίοδος.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν µέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης
της παρούσης στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από 16-12-2018 έως και 20-12-2018 

Α. Αίτηση                                                                                                                              
Β. Βιογραφικό σημείωμα
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται
τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού .
Δ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της  αστυνομικής ταυτότητας.
Ε. Αντίγραφα τίτλου σπουδών.
ΣΤ. Αποδεικτικά επαγγελματικής απασχόλησης ή επιστημονικής ενασχόλησης.



Ζ. Υπεύθυνη Δήλωση  του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, σχετικά με την ύπαρξη ή μη κωλύματος
πρόσληψης στη θέση του Ειδικού Συμβούλου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

 στην έδρα του ∆ήµου στο Δημαρχείο Θέρμης, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
(Υπ’ όψιν κας Καραμούτσιου Βασιλικής , τηλ. 2313-300747). 

Η παρούσα να δηµοσιευτεί σε δύο τοπικές εφηµερίδες και να αναρτηθεί : α) στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του
∆ήµου β) στον διαδικτυακό τόπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ & γ) στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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