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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
                             Ο Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 «ΚΚΔΚΥ»,όπως ισχύει. 
3. Την υπ’ αριθμ. 55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
4. Τη διάταξη του άρθρου 22 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Μάνδρας - Ειδυλλίας όπως ισχύει (ΦΕΚ 456/β’/26-2-2013, 3215/β’/14-9-2017 και 
5375/β’/30-9-2018)& 31/36567/10.5.19 Εγκ. ΥΠΕΣ 
5. Την υπ’ αριθμ. 118/2018 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
6. Την ανάγκη για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη ειδικότητας  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ εγγεγραμένου στο  ΤΕΕ. 
                                               ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 
Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ , μέχρι τη λήξη 

της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος του 

Δημάρχου. 

  Ο ανωτέρω ειδικος   συνεργάτης θα παρέχει συμβουλές και  τις εμπειρικές του 

γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα  γραπτά ή προφορικά,σε θέματα διαχείρισης  

τεχνικών έργων και ιδιαίτερα στις κατηγορίες των έργων υποδομής και προστασίας 

του περιβάλλοντος στη διαχείριση  δικτύων  Ύδρευσης /Αποχέτευσης διαχείρισης 

αποβλήτων και στην ποιότητα των Έργων. 

Ο Ειδικός Συνεργάτης θα συνεργάζεται, καθ’ υπόδειξη του Δημάρχου, με τις 

υπηρεσίες του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. 

Ο υποψήφιος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες εντός του κύκλου των γνώσεών του, που 
αφορούν κατά τα ανωτέρω  
Επισημαίνεται επίσης ότι οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι 
επιστημονικοί 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 έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την 
εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών. Οι συμβάσεις εργασίας είναι ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της 
δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν. 
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1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα εξής προσόντα: 
1.1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 ως και 17). 
1.2. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια Χώρας που ανήκει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του ν. 3584/2007) 
1.3. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 13 
του ν. 3584/2007) 
1.4. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του ν. 3584/2007) 
1.5. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του ν. 3584/2007) 
1.6. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (άρθρο 16 του ν. 3584/2007) 
1.7. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του 
ν. 3584/2007) 
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους: 
2.1. Βιογραφικό σημείωμα. 
2.2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 
2.3. Πτυχιο ή Δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο 
πτύχίο  ή δίπλωμα  της άλλοδαπής.  
2.4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για το είδος και τη χρονική 
διάρκεια της εξιδικευμένης εμπειρίας. 
2.5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπου δηλώνεται ότι σε 
περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 
163 § 3 του ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και 
τυπικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17) του ανωτέρω νόμου. 
Για την πλήρωση της θέσης θα εκδοθεί απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο, που κατά 
την κρίση του είναι κατάλληλο (άρθρο 163 § 4 ν. 3584/2007). Η πρόσληψη θα 
ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου. 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα 
προσόντα τους και βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
Δημοτικό Κατάστημα, Γραφείο Δημάρχου (στγ Ν. Ρόκα 45,Μάνδρα 196 00,τηλ: 
2132014900). 
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και 
θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας. 
 
 
 
                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ 
 
 

 
 
Κοινοποίηση: 
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
2. Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών, για τη δημοσίευση σε εφημερίδα. 
3. Γραφείο Μισθοδοσίας 
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