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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/20102010 (ΦΕΚ 87, Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 – 17, 82 και 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 περ. (4) του Ν. 3852/20102010 (ΦΕΚ 87, Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 11 – 17, 82 και 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 «Αντιδήμαρχοι» του Ν. 3852/20102010 (ΦΕΚ 87, Α΄) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο σε δήμους που έχουν 
πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους 
ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους που προήλθαν από συνένωση, ο 
αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων 
που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και επτά (7). 

6. Το γεγονός ότι ο ακριβής πληθυσμός του Δήμου Αρταίων ανέρχεται σε 42.985 κατοίκους, 
σύμφωνα με την αριθμ. ΓΠ-192 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα: 
«ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 30/Β΄/20.03.2013) ΚΑΙ ΘΈΜΑ 

“ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΉΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ−ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ 2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΤΟΝ DE FACTO 

ΠΛΗΘΥΣΜΌ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ”» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 699/Β΄/20.03.2014. 
7. Τον ΟΕΥ του Δήμου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3464/04.10.2017/τ.Β΄, στον οποίο 

προβλέπονται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών 
Συνεργατών (άρθρο 27 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ) του Ο.Ε.Υ Δήμου Αρταίων. 

8. Το γεγονός ότι έχουν πληρωθεί τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συνεργατών – Συμβούλων 
Δημάρχου Αρταίων από τις προβλεπόμενες έξι (6) θέσεις, τρεις (3) κατηγορίας ΠΕ και μιας 
(1) κατηγορίας ΔΕ και η μία (1) από μία (1) επιπλέον θέση ειδικά για Ειδικό Συνεργάτη – 
Δημοσιογράφο. 

9. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Αρταίων σε θέματα 
διαχείρισης, συντονισμού και εποπτείας τεχνικών, συγκοινωνιολογικών και κατασκευαστικών 
έργων υποδομής και καθημερινότητας. 

10. Την αρ. πρωτ. 21342/15.09.2022 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αρταίων για την ύπαρξη πίστωσης για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη. 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου σε 

θέματα διαχείρισης, συντονισμού και εποπτείας τεχνικών, συγκοινωνιολογικών, 

κατασκευαστικών έργων υποδομής και καθημερινότητας.  
 

Οι Ειδικοί Συνεργάτες 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 Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται, και είναι 

ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε 

οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών. 
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού, 

την επιστημονική/επαγγελματική κατάρτιση, ειδίκευση και ειδική εμπειρία που προβλέπεται στις 

διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή: 

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους (όπως 

προβλέπεται στα άρθρα 11 – 17 και 163 παρ. 3α του Ν. 3584/2007). 

2. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πολιτικών Μηχανικών Έργων 

Υποδομής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 82 του Ν. 3584/07. 

3. Να έχουν ειδίκευση επιστημονική ή επαγγελματική σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού και 

εποπτείας τεχνικών, συγκοινωνιολογικών και κατασκευαστικών έργων υποδομής και 

καθημερινότητας, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, 

συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή 

επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 παρ. 3γ του Ν. 

3584/07. 
 

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 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. 
 

Επικουρικά προσόντα: 

Οι ενδιαφερόμενοι επικουρικά μπορούν να υποβάλλουν, εφόσον κατέχουν, ως πρόσθετο 

προσόν, σε σχέση με το αναφερόμενο στην παρούσα αντικείμενο απασχόλησης του Ειδικού 

Συνεργάτη, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, που θα συνεκτιμηθεί για την εξέταση των 

υποψηφιοτήτων τους και την τελική επιλογή. 

 

Οι υποψήφιοι υποβάλουν με την αίτησή τους: 

1. Βιογραφικό σημείωμα με ιδιαίτερη αναφορά στην επιστημονική/επαγγελματική ειδίκευση σε 

θέματα διαχείρισης, συντονισμού και εποπτείας τεχνικών, συγκοινωνιολογικών και 

κατασκευαστικών έργων υποδομής και καθημερινότητας και της αξιόλογης επιστημονικής 

ενασχόλησης (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή της αξιόλογης 

επαγγελματικής απασχόλησης ή των επαρκών γνώσεων και της σημαντικής εμπειρίας 

(υποχρεωτικό). 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας (υποχρεωτικό). 

3. Τίτλο Σπουδών (υποχρεωτικό) 

4. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (προαιρετικό, εφ’ όσον διαθέτουν). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση για την εμπειρία (υποχρεωτικό) 

6. Υπεύθυνη Δήλωση για τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημόσιους 

υπαλλήλους (όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 – 17 και 163 παρ. 3α του Ν. 3584/2007). 

(υποχρεωτικό) 

7. 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 και τυπικών προσόντων διορισμού του ανωτέρω 

νόμου, καθώς και αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της σχετικής επιστημονικής/επαγγελματικής 

ειδίκευσης και εμπειρίας (υποχρεωτικό). 
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Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου 

επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη. 

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις 

από τα ασυμβίβαστα, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), (παρ. 7 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). 
 

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

καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον 

προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την 

οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του 

προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιώ ν(παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).. 
 

Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συνεργατών λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την 

παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του 

δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους 

για τη διατήρησή τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της 

παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 

δημοσίευση της (παρ. 9 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). 
 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να 

υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος 

(ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή (Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Τ.Κ. 47100), μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ήμερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης 

της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου, ή 

στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος του Δήμου. 
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 2681362213) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30-15:30. 

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα. 

 

 

Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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