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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις των άρθρ. 11 έως και 17 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από
1.1.2013 σύμφωνα με τις περιπτ. 1 και 2 της υποπαρ. ΣΤ. 1 του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α΄).
3. Την 55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α.
της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκεντρωμένης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου διευκρινίζεται ότι για την
πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή
Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται η πρόβλεψη των θέσεων αυτών στον Ο.Ε.Υ.
των δήμων, γιατί συνίστανται απευθείας από το νόμο.
4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αιγιαλείας ΦΕΚ 2714/τ.Β΄/17-11-2011., όπου προβλέπονται θέσεις
ειδικών συμβούλων.
5. Το άρθ. ένατο του Ν.4057/2012 σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14-052012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης &Ηλ. Διακυβέρνησης /Γεν. Δ/νση
Κατάστασης Προσωπικού /Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού με το οποίο διευκρινίζεται
ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α και β βαθμού δεν
απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.
6. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθ. 12179-φεκ β1893-11.07.2014 όπως ισχύει.
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας προτίθεται να προσλάβει έναν ειδικό σύμβουλο βάσει
των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 3584/2007.
Ο ανωτέρω θα προσληφθεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
μέχρι της αποχώρησης του Δημάρχου και τη λήξη της θητείας της δημοτικής περιόδου. Θα
υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει
συμβουλές και θα
διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα που άπτονται της
ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και
ανάλυση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με:
● Θέματα αδειοδοτήσεων για εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ εντός ζώνης Αιγιαλού –
Παραλίας
● Θέματα αδειοδοτήσεων εντός Κοινοχρήστων χώρων ποταμών –χειμάρρων ή ρεμάτων.
●
Απαλλοτριώσεις για την εφαρμογή των σχεδίων πόλεων, διάνοιξης δρόμων –
Κοινοχρήστων χώρων κλπ
● Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
● Καθορισμός οριογραμμών Αιγιαλού και Παραλίας
Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο , το Δημοτικό Συμβούλιο και
τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα εξής γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού
καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.
3584/2007:
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1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για την πλήρωση των θέσεων ειδικών
συμβούλων του Δήμου Αιγιαλείας (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007) έχουν ως εξής:
 Ελληνική Ιθαγένεια
 Συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας, πλην του ανώτατου ορίου ηλικίας
 Εκπλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων
 Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς
λόγους (άρθρο 17 Ν. 3584/2007)
 Υγεία και φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).
 Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική
αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση
(άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
1
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα ως αναφέρονται παραπάνω.
2) Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
Ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής .

ΑΕΙ ή ΤΕΙ της

3) Ειδίκευση
στον
τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που αποδεικνύεται με αξιόλογη
επιστημονική και επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία
ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή
μπορεί να
αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής
εμπειρίας.
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 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 τη χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας.
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου , θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου ο
οποίος και θα προσλάβει το άτομο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την
παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον συμβαλλόμενο
ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι αιτήσεις με τα αποδεικτικά των προσόντων και της ειδικότητας των
ενδιαφερομένων , θα υποβληθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Κα Ιωάννα
Νικολούλια (οδός Κλεομένους Οικονόμου 11) με ημερομηνία λήξης πέντε (5) ημέρες από
τη δημοσίευση της παρούσας.
Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μία εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας στην επικράτεια
του Δήμου Αιγιαλείας ή έδρας του Νομού , αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο
Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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