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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 163 του Ν. 3584/07
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
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. 3584/2007 «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 την περιπτ. 1 και 2 της υποπαραγράφου ΣΤ.1 του
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α΄).
3. Την 55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος 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. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 σύμφωνα με το οποίο οι Γενικοί Γραμματείς
δήμων, ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχων, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δημάρχων,
περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι διορίσθηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέχουσα
δημοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ημερομηνία
της έκδοσης της απόφασης διορισμού τους από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και όχι από την
ημερομηνία της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αγαθονησίου δεν είναι καλυμμένη η θέση Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού
Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη.
6. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014 για τη μισθοδοσία του υπό
πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη.
7. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου Αγαθονησίου σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα,
που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή
προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των
σκοπών του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη
εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
1. Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου για θέματα τεχνικής υποστήριξης και
συγκεκριμένα ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ο οποίος θα ασχολείται με την παρακολούθηση
και επίβλεψη των έργων, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων,
επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου,
συστηματική παρακολούθηση του τομέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη εργασία που του
ανατίθεται από το Δήμαρχο.
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της
δημοσιεύσεως περίληψης της παρούσας απόφασης στον τύπο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα
παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από
τις υπηρεσίες ή των ακριβών αντιγράφων τους:
α. Αίτηση.
β. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ. Βιογραφικό σημείωμα.
δ. Τίτλο Σπουδών Α.Ε.Ι. στον τομέα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει:
• Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ε.Ε. (άρθρο 12 Ν.3584/2007).
• Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος). (άρθρο 13Ν3584/2007).
• Να είναι υγιείς (άρθρο 14Ν.3584/2007).
• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα
(άρθρο 15 Ν. 3584/2007).
• Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16
Ν. 3584/2007).
• Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο17 Ν 3584/2007).
4. Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση διά του
τύπου με απόφαση δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι
κατάλληλο και μετά από ειδική συνέντευξη. Η πρόσκληση θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον
προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
5. Οι αποδοχές του Ειδικού Συμβούλου, τα κατά αποκοπή έξοδα κίνησης αυτού, καθώς και η αποζημίωση
για υπερωριακή απασχόληση καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ.
6. Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163
του νόμου 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα
προσληφθεί.
7. Η σύμβαση εργασίας του Ειδικού Συνεργάτη λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την
καταγγελία της ή την πάροδο 20 ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου
προσελήφθη εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή
του. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του
Δημάρχου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον
ενδιαφερόμενο μέσα σε 20 μέρες από τη δημοσίευσή της. Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με
την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της
εικοσαήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο. Στην περίπτωση έκπτωσης του Ειδικού
Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια
αζημίως για το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Κατά την πράξη πρόσληψης θα
γίνει μνεία σχετικά με την εξασφάλιση πίστωσης για τη μισθοδοσία της εν λόγω θέσης Ειδικού Συνεργάτη.
8. Η παρούσα γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα της πρωτεύουσας του
νομού, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευάγγελος Κ. Κόττορος

