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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 

 

Ο ∆ήµαρχος Αµφίπολης 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ΄ του άρθρου 58 περί «Αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου» του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

3. Το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση του Θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας-Ενίσχυση της Συµµετοχής-Βελτίωση της οικονοµικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 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  «Σε κάθε ∆ήµο συνιστώνται θέσεις Ειδικών συµβούλων ή Ειδικών 

Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών, συνολικού αριθµού ίσου µε τον αριθµό των 

Αντιδηµάρχων του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010». 

4. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Αµφίπολης µπορούν να οριστούν µέχρι τέσσερεις (4)  Αντιδήµαρχοι 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).  

5. Τις διατάξεις της περ. ε΄ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/06. 

6. Την µε αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι 

θέσεις των Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών συνιστώνται 

αυτοδίκαια εκ του νόµου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισµό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

7. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αµφίπολης που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

2719/τ.Β΄/17-11-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3530/Β΄/9-10-2017 και ΦΕΚ 

256/Β΄/6-2-2019). 

8. Την ανάγκη πλήρωσης µιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου που θα παρέχει συµβουλευτικές 

υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών σε θέµατα ενηµέρωσης και οργάνωσης των δηµοσίων σχέσεων -

συναντήσεων του ∆ηµάρχου και προβολής των δραστηριοτήτων του ∆ήµου.  

9. Την υπ΄αριθµ. 76/2021 (Α∆Α: ΩΤΓΝΩΨ1-6ΥΥ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση 

αναµόρφωσης προϋπολογισµού έτους 2021. 

10. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 11113/15-12-2021 Βεβαίωση της προϊσταµένης Τµήµατος Οικονοµικών 

Υπηρεσιών για την κάλυψη µισθοδοσίας του ανωτέρω ειδικού συνεργάτη έως 31/12/2021 και την 

αριθµ. 415/πρωτ. 10855/08-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσµευση των 

αναγκαίων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 00.6031.01 και 00.6053. Σχετική πίστωση για την κάλυψη 

της µισθοδοσίας του παραπάνω ειδικού συνεργάτη θα προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2022 

και σε κάθε επόµενο έτος έως τη λήξη της σύµβασης που θα υπογραφεί. 

 

Γνωστοποιεί 

 

    Την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

Χρόνου, για την παροχή συµβουλών και εξειδικευµένων γνώσεων σε θέµατα ενηµέρωσης και 

οργάνωσης των δηµοσίων σχέσεων -συναντήσεων του ∆ηµάρχου και προβολής των 

δραστηριοτήτων του ∆ήµου. Ειδικότερα θα παρέχει υποστήριξη προς τον ∆ήµαρχο όπως 
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προγραµµατισµός, οργάνωση και ρύθµιση των συναντήσεων του ∆ηµάρχου, διεκπεραίωση 

προσωπικής αλληλογραφίας του ∆ηµάρχου, οργάνωση προγραµµάτων προβολής του έργου και των 

υπηρεσιών που παρέχει ο ∆ήµος, εφαρµογή προγραµµάτων ενηµέρωσης των πολιτών για τους 

στόχους και τις επιδιώξεις του ∆ήµου µε γενικό στόχο την δραστηριοποίηση των πολιτών για την 

προώθηση των τοπικών συµφερόντων. 

 

Ο ειδικός συνεργάτης θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου και θα ασκεί 

καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής.  

 

     Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:  

1) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του 

Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι 

πληρούνται.  

2) Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής. 

3) Γνώση ξένης γλώσσας. 

4) Γνώση χειρισµού  Η/Υ. 

5)Επαρκή εµπειρία ή επαγγελµατική εξειδίκευση σε θέµατα ανάλογη µε τα αντικείµενα απασχόλησης. 

 

     Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

• Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, 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.  

 

Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιµηθούν. 

 

     Η πλήρωση της προαναφερόµενης θέσης θα ενεργηθεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου, που θα 

δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση 

του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν.3584/2007). Η πρόσληψη θα 

ολοκληρωθεί µε την υπογραφή ειδικής σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 

     Οι αιτήσεις των ενδιαφερόµενων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 

τα προσόντα και την εµπειρία τους θα υποβληθούν εντός δέκα (10) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της 

τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του 

δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Αµφίπολης, δηλαδή έως και την 03-01-2022 στο Γραφείο 

Προσωπικού (Κων/νου Κιορπέ 22, Ροδολίβος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

     Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα 

δηµοσιευθεί σε µια εφηµερίδα ηµερήσιας κυκλοφορίας του νοµού Σερρών. 

 

                                    

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

    

 

   Φραστανλής Γ. Στέργιος 

ΑΔΑ: 6ΤΞΜΩΨ1-2Χ7


		2021-12-16T10:41:20+0200
	Athens




