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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νίκαια 04/10/2019 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ      Αριθμ. πρωτ.: 16458 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ    

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου 
 

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ 

 

 Έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-07-2007 τεύχος 

Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων»., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος 

Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

- Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της παραγράφου ΣΤ.1 του Ν. 4093/2012 

(ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 

ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016».  

- Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 

τεύχος Α ') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

- Την αριθμ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 

4604/2019 (Α'50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, 

πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή 

Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- 

Λοιπές διατάξεις», του Υπουργείου Εσωτερικών όπου διευκρινίζεται ότι για 

την πρόσληψη Ειδικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις 

αυτές στον ΟΕΥ των δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το Νόμο.  

- Τον ΟΕΥ του Δήμου Κιλελέρ όπως τροποιήθηκε και ισχύει. 

- Τη βεβαίωση αριθ. 16453/04-10-2019 της οικονομικής υπηρεσίας για την 

ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2019 και την 

υποχρεωτική πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 

έτους 2020 για τη μισθοδοσία των Ειδικών Συνεργατών.  
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- Το γεγονός ότι ο Δήμος Κιλελέρ δικαιούται με τα ανωτέρω έξι (6) θέσεις 

Ειδικών Συνεργατών ή Ειδικών Συμβουλών, όσος είναι και ο αριθμός των 

Αντιδημάρχων. 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

 

Την πλήρωση δυο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

 

1)Μια (1) θέση ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ως ειδικού συνεργάτη, ο οποίος θα 

συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει επιτελική και συμβουλευτική δράση 

για ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων. Επιπροσθέτως θα 

παρέχει υπηρεσίες για κάλυψη αναγκών σε θέματα αρμοδιότητας της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το 

Δήμαρχο. 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:  

α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 163 Ν. 3584/07 δηλαδή: 

1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.  

2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιµα από αυτές.  

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική 

αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο µε την ανωτέρω θέση.  

4. Να είναι υγιείς.  

5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση, για 

πειθαρχικούς λόγους.  

β. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 

ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας  

γ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτέκτονα αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 

σπουδών  

δ. 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.  

Θα εκτιμηθούν επιπλέον η γνώση χειρισμού του προγράμματος AUTOCAD και 

σχεδιασμού τοπίου.  

 

 

2)Μια (1) θέση ΠΕ/ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού, ως ειδικού συνεργάτη, ο οποίος θα 

συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει επιτελική και συμβουλευτική δράση 

για ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων. Επιπροσθέτως θα 
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παρέχει υπηρεσίες για κάλυψη αναγκών σε θέματα αρμοδιότητας της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το 

Δήμαρχο. 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:  

α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 163 Ν. 3584/07 δηλαδή: 

1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.  

2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιµα από αυτές.  

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική 

αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο µε την ανωτέρω θέση.  

4. Να είναι υγιείς.  

5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση, για 

πειθαρχικούς λόγους.  

β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 

ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας 

ή 

Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ή  Πολιτικών Δομικών 

Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών 

Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.  - Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ  ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης  

ειδικότητας. 

γ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 

σπουδών  

δ. 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.   

Θα εκτιμηθούν επιπλέον η γνώση χειρισμού του προγράμματος AUTOCAD και 

στατικών προγραμμάτων (fespa ή tekton κτλ), διαδικασιών τακτοποίησης 

αυθαιρέτων, σύνταξη στατικών μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων.  

 

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 απασχολούμενοι του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης 

δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από 
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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.  

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µε την αίτηση τους:  

Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής 

τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του 

Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού. 

Β) Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.  

Γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.  

∆) Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή αντίγραφο επικυρωμένο νομίμως.  

Ε) Αποδεικτικό εμπειρίας  

Ζ) Αποδεικτικά εφόσον υπάρχουν των επιθυμητών προσόντων  

 

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για 

την καταλληλότητα των προσλαμβανόμενων (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07) 

και η απόφαση ∆ηµάρχου θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης.  

 

Οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν µε την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους 

ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  

 

Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση των Ειδικών Συνεργατών, να 

υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη στην 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου µας (Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, αρμόδιος 

υπάλληλος Πασαλίδου Στυλιανή , τηλ. 2413507223) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να 

υποβληθούν στο ∆ήµο µας μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών, η 

οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 

μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 

δημοσίευσης στην εφημερίδα.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 08-10-2019 έως 14-10-2019. 

 

Η γνωστοποίηση αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσιευθεί 

στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του νομού και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την 

ιστοσελίδα του Δήμου www.kileler.gov.gr. 

  

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.kileler.gov.gr/
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