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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 

163 του Ν. 3584/2007. 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και 

δημοσιεύθηκε στα  ΦΕΚ   239/05.02.2019/ Β’ και 582/25.02.2019/Β’. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.  4354/2015. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 για τη σύσταση ειδικών συμβούλων, 

συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών, αριθμού ίσου με αυτόν των 

αντιδημάρχων. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 6 του Ν. 4604/2019. 

7. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2019 υπάρχει 

εξασφαλισμένη πίστωση (Σχετική η 19116/5667/23.9.2019 Βεβαίωση Δ. Οικονομικής 

Υπηρεσίας). 

8. Την ανάγκη πρόσληψης για πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επικουρία της Δημάρχου. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

Την πρόσληψη με επιλογή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, ως εξής :  

1. Ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη  κατηγορίας ΠΕ για την επικουρία της Δημάρχου σε 

θέματα επικοινωνίας, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες ειδικότερα στον 

επιστημονικό σχεδιασμό, συντονισμό και εκτέλεση στρατηγικών 

προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου σε θέματα που αφορούν στα παρακάτω 

αντικείμενα: 

• Την υλοποίηση συνεργασιών με αντίστοιχους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αναπτυξιακής, κοινωνικής, πολιτισμικής υφής, όπως πρωτόκολλα 
συνεργασίας, αδελφοποιήσεις, δίκτυα δήμων και περιφερειών, συμμετοχή σε διεθνή 
και ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες. 
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• Την ενημέρωση των πολιτών με στόχο τη δραστηριοποίησή τους στην 
προώθηση των τοπικών συμφερόντων. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν: 

• Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της 
αλλοδαπής. 

• Ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, που να 
αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, 
συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική 
απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα 
αντικείμενα απασχόλησης (άρθρο 163 παρ.3 σημ. γ’ του Ν.3584/2007). 

• Γνώση αγγλικής γλώσσας.  
2. Ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη κατηγορίας ΔΕ σε θέματα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και ειδικότερα σχετικά με την αξιοποίηση τεχνολογιών, 

πληροφορικής & επικοινωνιών σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων του 

Δήμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν: 

• Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τομέα Πληροφορικής της 
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. 

• Ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, που να 
αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, 
συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική 
απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα 
αντικείμενα απασχόλησης (άρθρο 163 παρ.3 σημ. γ’ του Ν.3584/2007). 

• Γνώση αγγλικής γλώσσας.  
 

3. Η εμπειρία των Ειδικών Συνεργατών 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 δημοσίου 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. 
 

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα γενικά προσόντα 
διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 
3584/2007 (άρθρο 11 έως 17), ήτοι: 

➢ Να είναι Έλληνες πολίτες (άρθρο 12 του Ν. 3584/07).  
➢ Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν (άρθρο 14 του Ν. 
3584/07).  

➢ Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να 
έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/07). 

➢ Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή 
δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή 
ΟΤΑ ή άλλου ΝΠΔΔ  (άρθρο 16 του Ν. 3584/07). 
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➢ Να μην έχουν  απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 
17 του Ν. 3584/07). 

 
5. Το έργο τους θα είναι επιτελικό και δεν θα έχουν αποφασιστική 

αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλονται στην 
οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση τους έχει αντιστοιχία με τις θέσεις 
της κλίμακας αυτής. 

6. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση της Δημάρχου, για την 
επικουρία της οποίας  θα προσληφθούν. 

 
Η επιλογή θα γίνει από τη Δήμαρχο, η οποία θα αποφασίσει κατά την κρίση 

της για την καταλληλότητα των  προσλαμβανομένων. 
Η πρόσληψη θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί την 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή υπογραφή ειδικής 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου. 

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του 
ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων 
του Ειδικού Συμβούλου. 

Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία 
της ή αυτοδίκαια μετά την παρέλευση 5 ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, 
για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν 
εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του. 

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της 
παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Στην περίπτωση της έκπτωσης του ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του 
Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον 
Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Δήμου Πεντέλης (Καλαμβόκη 2Α 
Μελίσσια, 15127 Αρμόδια: Κίκερη Αθανασία, τηλ. 2132050088, Βουβόλα Σοφία, τηλ. 
2132050089) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 
δημοσίευση της παρούσης γνωστοποίησης δια του τύπου με συνημμένα τα 
ακόλουθα: 

• Φωτοαντίγραφο του Ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

• Βιογραφικό Σημείωμα 

• Τίτλο σπουδών. 

• Τίτλοι σπουδών ξένων γλωσσών. 

• Έγγραφα /Βεβαιώσεις απόδειξης εμπειρίας. 

• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η προσκόμιση 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει στην οποία θα 
δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της παρ. 7 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007. 

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α  75), όπως ισχύει, 
ότι:  

α. δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή,υπεξαίρεση(κοινήκαιστηνυπηρεσία),απάτη,εκβίαση,πλαστογραφία,απιστίαδι
κηγόρου,δωροδοκία,καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 
καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 
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της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής 

β. δεν είναι υπόδικοι που να έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα έχει 
παραγραφεί. 

γ. Δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 
δ. δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), 

είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό τις δύο 
αυτές καταστάσεις. 

ε. Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. 
λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 
εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την 
απόλυση. 

• Οι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας πρέπει απαραιτήτως να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

•  Θα υποβάλλουν επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά 
προσόντα διορισμού του Ν. 3584/2007. 
Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και να 
αναρτηθεί: α. στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β. στον διαδικτυακό τόπο 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και γ. στην ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης. 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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