
 

                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αταλάντη, 2-9-2019 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                             Αριθ. Πρωτ.: 10445 

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

   

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

  «Για την πλήρωση µίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του 
Ν.3584/2007». 
 

Ο ∆ήµαρχος  Λοκρών 
 

             Έχοντας υπόψη:       
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019). 
3. Το άρθρο 214 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-7-2018) «Πρόγραµµα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» 
4. Τις  διατάξεις  του άρθρου 163  του Ν.3584/2007  (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) 

«Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών 
Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από 1-1-2013 σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 1 & 2 της 
υποπαρ. Στ.1 του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-2012) 
σχετικά µε τον επανακαθορισµό των θέσεων Ειδικών Συµβούλων-Ειδικών 
Συνεργατών στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθµού. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν.3584/2007. 
6. Τα διαλαµβανόµενα στην εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆ µε την 

οποία διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόµων στις θέσεις Ειδικών 
Συµβούλων, ή Ειδικών Συνεργατών, ή Επιστηµονικών Συνεργατών δεν 
απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους  Ο.Ε.Υ.  των δήµων, γιατί 
συνιστώνται απευθείας από το νόµο. 

7. Το άρθρο 213 του Ν.4555/2018 σύµφωνα µε το οποίο αντικαθίσταται από 19-07-
2018 η παρ.1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αναφορικά µε τον αριθµό των 
Ειδικών Συµβούλων κλπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι: "Σε κάθε δήµο συνιστώνται 
θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών 
Συνεργατών, συνολικού αριθµού ίσου  µε  τον  αριθµό  των Αντιδηµάρχων του 
δήµου, σύµφωνα µε το  άρθρο  59  παρ. 2  του   Ν. 3852/2010. 

8. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου Λοκρών (ΦΕΚ 
2972/τ.Β΄/23-12-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Λοκρών δικαιούται σύµφωνα µε τα ανωτέρω τέσσερις 
(4)  ειδικούς ή επιστηµονικούς συµβούλους – συνεργάτες. 
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10. Την ανάγκη επικουρίας σε νοµικής φύσεως θέµατα για την πραγµάτωση των 
σκοπών του ∆ήµου, συστηµατική παρακολούθηση στον τοµέα της 
δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το 
∆ήµαρχο. 

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

 
1). Την πλήρωση µίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του ∆ηµάρχου ειδικότητας  
Π.Ε. Νοµικών – ∆ικηγόρων, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του ∆ηµάρχου, θα 
παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες (γραπτά 
ή προφορικά) επί θεµάτων Νοµικής φύσεως µέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της 
επαγγελµατικής του ενασχόλησης. 
 
2). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση µε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά : 

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας 
• Βιογραφικό  σηµείωµα 
• Οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκµηριώνει την ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική 

εµπειρία 
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 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. 
Α. Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών  
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Νοµικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της 
αλλοδαπής,  για τη θέση  Π.Ε. Νοµικών . 
Β. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/1986,  µε  την  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  έχουν  
τα  γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου 
µέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). 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 παρακάτω:  

-Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της Χώρας που ανήκει 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ε.Ε.)   (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007) 
- Να έχουν  συµπληρώσει  το  κατώτατο  όριο  ηλικίας  διορισµού  
(21ο έτος)  (άρθρο 13  του Ν. 3584/2007) 
- Να είναι υγιείς (άρθρο 14  του  Ν. 3584/2007) 
- Προκειµένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόµιµα (άρθρο 15 του  Ν. 
3584/2007) 
- Να µην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 
συµπαράσταση (άρθρο 16  του  Ν. 3584/2007) 
- Να µην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους 
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(άρθρο 17 του Ν.3584/2007) 
Γ. Βεβαίωση του ∆ικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραµµένος/η o 
δικηγόρος και 

∆. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ∆ικηγόρου  παρ’ Εφέταις.     
 
Για την πρόσληψη εκτός των παραπάνω, θα συνεκτιµηθεί η αξιόλογη επαγγελµατική 
απασχόληση και σηµαντική εµπειρία σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  θα 
πρέπει να υποβληθούν, εντός πέντε ηµερολογιακών (5) ηµερών από τη 
δηµοσίευση της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο,  στα γραφεία του ∆ήµου 
Λοκρών, στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού (∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Αταλάντης, Ταχ. ∆/νση: Πλατεία ∆ηµαρχείου 1 - Τ.Κ. 35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ), 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστηµένης 
επιστολής. 
 
3).  Η  πλήρωση της µιας (1) θέσης του Ειδικού Συµβούλου θα ενεργηθεί  ύστερα 
από δηµόσια   γνωστοποίηση δια του Τύπου, µε απόφαση του ∆ηµάρχου, ο οποίος 
και θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. Η 
απόφαση αυτή, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις 
δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα µε τα οποία θα απασχοληθεί ο 
προσλαµβανόµενος. 
Η πρόσληψη θα  ολοκληρωθεί µε  την  υπογραφή από τον προσλαµβανόµενο 
ειδικής σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 
 
4).  Οι Ειδικοί Σύµβουλοι, 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 οικείου ∆ηµάρχου, για την 
επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. 
∆εν  ασκούν αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής και παρέχουν 
συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, για το 
συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων του ∆ήµου, τον οποίο έχουν οριστεί να 
εξυπηρετήσουν.  Το συµβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον ∆ήµαρχο. 
 
5).  Η  παρούσα γνωστοποίηση να δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα 
του Ν. Φθιώτιδας και να  αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου µας, 
β) στο διαδικτυακό τόπο «∆ιαύγεια» και  γ)  στην  ιστοσελίδα του  ∆ήµου Λοκρών. 
 
 
 

                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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