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ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

 

Για ηην πρόζληυη ενός (1) Διδικού σνεργάηη 

 

 
Ο Γήμαρτος Βόρειας Κσνοσρίας 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 θαη 59 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ87/η.’Α/7-6-2010) «Νέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο».  

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.  3584/2007 (ΦΔΚ 143/η. Α /́28-06-2007)  «Κψδηθαο 
Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ», πεξί Δηδηθψλ Σπκβνχισλ ή Δηδηθψλ 
Σπλεξγαηψλ ή Δπηζηεκνληθψλ Σπλεξγαηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 213 
ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α/19-7-2018) «Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο»  

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν.  4604/2019  (ΦΔΚ  50/Α’/ 23-03-2019), θαζψο θαη ηεο 
εγθπθιίνπ ηνπ ΥΠΔΣ 31/36567/06-05-2019, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ζέζεηο Δηδηθψλ 
Σπκβνχισλ - Δηδηθψλ Σπλεξγαηψλ - Δπηζηεκνληθψλ Σπλεξγαηψλ ζπληζηψληαη απηνδίθαηα εθ 
ηνπ λφκνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη ε πξφβιεςή ηνπο ζηνλ νηθείν Οξγαληζκφ 
Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο.  

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  9 ηνπ Ν .  4057/2012  «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 
Γηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ »  (ΦΔΚ 54/η. 
Α ́ /14-03-2012), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΓΙΠΠ/Φ.ΔΠ.2/898/ 8687-14/05/2012 έγγξαθν ηεο 
Γηεχζπλζεο Πξνζιήςεσλ Πξνζσπηθνχ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ ηνπ 
Υπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο , κε ην νπνίν 
δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ εηδηθψλ ζέζεσλ ησλ ΟΤΑ α ́ θαη β ́ βαζκ νχ 
δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΥΣ 33/2006.  

5. Τνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (Ο.Δ.Υ.) ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο (ΦΔΚ 
2146/Β/26-09-2011). 

6. Τελ δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 θαζψο θαη ηελ αξηζκφ 97/2020 
απφθαζε Γεκάξρνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο γηα ηνλ νξηζκφ Αληηδεκάξρσλ ζηνλ Γήκν Βφξεηαο 
Κπλνπξίαο. 
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7. Τν γεγνλφο φηη ζηνλ Γήκν Βφξεηαο Κπλνπξίαο νη ζέζεηο ησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ, εηδηθψλ 
ζπκβνχισλ θαη επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ, κε βάζε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο 
επαλαθαζνξίζηεθαλ ζπλνιηθά ζε ηέζζεξηο (4), δειαδή ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ίζνπ κε ηνλ αξηζκφ 
ησλ έκκηζζσλ Αληηδεκάξρσλ, θαη δελ έρνπλ θαιπθζεί νη πξνβιεπφκελεο απηέο εηδηθέο ζέζεηο, 
θαζψο νη ππεξεηνχληεο εηδηθνί ζπλεξγάηεο αλέξρνληαη ζε δχν.  

8. Τελ απφ 5.10.2021 βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
Βφξεηαο Κπλνπξίαο πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο 
Κπλνπξίαο.  

9. Τελ επηηαθηηθή αλάγθε πιήξσζεο κηαο (1) ζέζεο Δηδηθνχ Σπλεξγάηε Γεκάξρνπ 
Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο 

 

Γνφζηοποιεί  

 
φηη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξφζιεςε ελφο (1) Δηδηθνχ Σπλεξγάηε Γεκάξρνπ, απνθνίηνπ 
ΑΔΙ ή ΤΔΙ Οηθνλνκηθψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ν νπνίνο 
κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ ζα παξέρεη ζηνλ Γήκαξρν Βφξεηαο Κπλνπξίαο ζπκβνπιέο 
γξαπηέο ή πξνθνξηθέο. 
 
 

Οι ενδιαθερόμενοι θα πρέπει να έτοσν ηα παρακάηφ προζόνηα: 

 
 Τα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο ηνπ Ν. 3584/2007 (άξζξα 11 έσο θαη 17) ήηνη: 
- Να έρνπλ ηελ Διιεληθή Ιζαγέλεηα ή ηελ ηζαγέλεηα ηεο Φψξαο πνπ αλήθεη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) (άξζξν 12 ηνπ Ν. 3584/2007), 

- Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην θαηψηαην φξην ειηθίαο δηνξηζκνχ (21
ν
 έηνο) (άξζξν 13 ηνπ 

Ν. 3584/2007). 

- Να είλαη πγηείο (άξζξν 14 ηνπ Ν. 3584/2007), 

- Πξνθεηκέλνπ γηα άλδξεο, λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα 

έρνπλ απαιιαγεί απφ απηέο λφκηκα (άξζξν 15 ηνπ Ν. 3584/2007), 

- Να κελ έρνπλ απνιπζεί απφ άιιε ζέζε γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο (άξζξν 17 ηνπ Ν. 

3584/2007). 

 Πηπρίν ΑΔΙ ή ΤΔΙ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν  ή δίπισκα 

ηεο αιινδαπήο (κε αληίζηνηρε ηζνηηκία απφ ΓΟΑΤΑΠ ή ΓΙΚΑΤΣΑ) 

  Γλψζε ρεηξηζκνχ  ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

 Γηα ηελ πξφζιεςε ζα εθηηκεζεί πεξαηηέξσ εκπεηξία ζηα θαησηέξσ αληηθείκελα:  

1. Γηαρείξηζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ππνβνιή δειηίσλ δήισζεο δαπαλψλ θαζψο θαη 
αηηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο, ινγηζηηθή θαηαρψξεζε θαη παξαθνινχζεζε δαπαλψλ) 

2. Πξνεηνηκαζία θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ (αλαθνξηθά κε πξνκήζεηα πιηθψλ ή 
ππεξεζηψλ) γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ ζε ηξίηνπο. 

3. Παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζε ρξεκαηνδνηηθά 
πξνγξάκκαηα.  

4. Υπνβνιή θαθέισλ πξάμεσλ/έξγσλ γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 
(θαηαρψξεζε/ηξνπνπνίεζε ηερληθψλ δειηίσλ πξάμεο, θαηαρψξεζε ζην ΟΠΣ) 
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 Άδεηα άζθεζεο ινγηζηή Α΄ ηάμεο 

 Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαη επηζπκεηή ε γλψζε άιισλ γισζζψλ  

 

Οι  ενδιαθερόμενοι  καλούνηαι  να  σποβάλλοσν ηη ζτεηική αίηηζη με  ηα  παρακάηφ 

δικαιολογηηικά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο  

2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

3. Αληίγξαθν ηνπ απαηηνχκελνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 

4. Πηζηνπνηεηηθφ μέλσλ γισζζψλ 

5. Οπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία  

6. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄ 75) φηη πιεξνχληαη ηα γεληθά 
πξνζφληα δηνξηζκνχ 

7. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο * 

8. Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ * 

9. Πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο (γηα ηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο) *  

(*ηα αξηζκ. 7, 8 θαη 9 δηθαηνινγεηηθά αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία) 

      10. Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ H/Y. 

Η εκπεηξία απνδεηθλχεηαη σο εμήο: 

Γηα κελ ηνπο κηζζσηνχο, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην 
άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ν εξγνδφηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή 
δηάξθεηα ηεο εμ εηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεχζπλεο δήισζεο λα 
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.  

Γηα δε ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε ππεχζπλε δήισζε θαηά ην 
άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986 γηα ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

 

 
 Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο  

παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο ζηνλ ηχπν ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο, ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο. Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη 

ηα απαηηνχκελα  δηθαηνινγεηηθά ζα απνζηέιινληαη είηε ζην email:astros03@otenet.gr 

(ζθαλαξηζκέλα), είηε ηαρπδξνκηθψο, είηε ζα ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γήκνπ καο ππφςηλ θαο Καξακαηδηάλε Σηακαηίλαο (ηει. Δπηθνηλσλίαο: 2755360121-122).  Οη 

αηηήζεηο πνπ ζα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο, γηα λα γίλνπλ δεθηέο σο εκπξφζεζκεο πξέπεη λα 
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έρνπλ ηαρπδξνκεζεί εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο. Σηελ πεξίπησζε απηή ιακβάλεηαη 

ππφςε σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο απνζηνιήο, ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί ηνπ 

θαθέινπ ηεο απνζηνιήο. 

 Η πξφζιεςε ηνπ Δηδηθνχ Σπλεξγάηε, ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ πνπ ζα 

δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ν νπνίνο θαη ζα πξνζιάβεη απηφλ  πνπ είλαη 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαηάιιεινο. 

 Η πξφζιεςε ζα νινθιεξσζεί κε ηελ ππνγξαθή απφ ηνλ πξνζιακβαλφκελν εηδηθήο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 Ο εηδηθφο ζπλεξγάηεο, δελ παξεκβάιιεηε ζηελ νξγαλσηηθή θαη βαζκνινγηθή θιίκαθα, 

νχηε νη ζέζεηο ηνπο έρνπλ αληηζηνηρία κε ηηο ζέζεηο ηεο θιίκαθαο απηήο. Υπφθεηηαη απεπζείαο 

ζηελ ηεξαξρηθή εμάξηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ηελ επηθνπξία ηνπ νπνίνπ έρεη πξνζιεθζεί. Γελ 

αζθεί απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη παξέρεη ζπκβνπιέο θαη 

δηαηππψλεη εμεηδηθεπκέλεο γλψκεο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ηνλ νπνίν έρεη νξηζηεί λα εμππεξεηεί. Τν ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ έξγν 

απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκαξρν. 

 Η εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ Δηδηθνχ Σπλεξγάηε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007 θαη ε ζχκβαζή ηνπ είλαη ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ ζεηεία ηεο δεκνηηθήο 

πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο ζα πξνζιεθζεί. 

 Η παξνχζα γλσζηνπνίεζε λα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ 

Ννκνχ Αξθαδίαο, λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο, 

ζηνλ ηζηνρψξν ΓΙΑΥΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο.  

 

 

 

 

 

 

  

Ο Γήμαρτος Βόρειας Κσνοσρίας 

 

 

 

Γεώργιος Γ. Καμπύλης 
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