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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α' 143), όπως τροποποιήθηκαν ως προς τον αριθμό των ειδι-
κών  συμβούλων,  ειδικών/επιστημονικών  συνεργατών  με  το  άρθρο  πρώτο  υποπα-
ράγραφος ΣΤ 1,2 του Ν. 4093/2012. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (Α'133) Πρόγραμμα Κλεισθένης, με τις
οποίες αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και «Σε κάθε Δήμο
συνιστώνται θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνερ-
γατών, συνολικού αριθμού ίσου με του αριθμού των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμ-
φωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010...»

3. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3854/2007
5. Τον ΟΕΥ του Δήμου Θηβαίων (ΦΕΚ  Β’ 1369/27-4-2012 )
6. Την ανάγκη πλήρωσης δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών Δημάρχου σε θέματα που

αφορούν τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης έργων και
προγραμμάτων.  

Γνωστοποιεί

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών ενός (1) ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού
και ενός (1) Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, μέχρι τη λήξη της θητείας της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Το αντικείμενο των ειδικών συνεργατών Δημάρχου εί-
ναι σε θέματα που αφορούν τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλο-



ποίησης των έργων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και σε άδειες
οικοδομών, τοπογραφικών μελετών και αποτυπώσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα: 

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται  για  τους  υπαλλήλους  του
πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007- ΦΕΚ 143Α (Άρθρα 11 έως 17)

2. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα
της αλλοδαπής 

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
4. Ειδίκευση  σε  επιστημονικό  ή  επαγγελματικό  τομέα  που  αποδεικνύεται  με

αξιόλογη  επιστημονική  ενασχόληση  (δημοσιεύσεις,  συμμετοχή  σε  συνέδρια,
ομάδες  εργασίας  κτλ)  ή  αξιόλογη  επαγγελματική  ενασχόληση  ή  επαρκείς
γνώσεις και σημαντική εμπειρία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών, ανάλογη με
το αντικείμενο ενασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύε-
ται  και  από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής
εμπειρίας. 

5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του την καταλ-
ληλότητα των προσλαμβανομένων (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007)

Οι  ειδικοί  συνεργάτες  θα  υπογράψουν  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής πε-
ριόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα τους και τα λοιπά ζητήματα ορίζονται
στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά
προσόντα διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Φ/Α των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 
4. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω τυπικά και ουσιαστικά προ-

σόντα καθώς και αποδεικτικά εμπειρίας. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Θηβαίων ( αρμόδια κα Γαρυφαλλιά Κυρίκου τηλ.
2262350684, Κύπρου 3, 32200, Θήβα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσί-
ευσης. 

Η γνωστοποίηση αυτή θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού, θα τοιχο-
κολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

                                                                                                                                   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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