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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μίας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου για την παροχή
υπηρεσιών νομικής υποστήριξης σε θέματα πολεοδομικής και δασικής νομοθεσίας.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ143/α/28-06-2007 ) « Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». Ειδικοί Σύμβουλοι –
Επιστημονικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α .(άρθρο 58 ,παρ.6 Ν.3966/2011 ΦΕΚ. 118/Α)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010.
4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011.
5. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου (ΦΕΚ 1546/Β/27-6-2013), άρθρο 5, άρθρο 5, παρ Γ.
6. Τις διατάξεις του πρώτου άρθρου
ν.4093/12

(ΦΕΚ

της παραγράφου ΣΤ υποπαραγράφου ΣΤ1 του

222/τ.Α΄/12-11-2012)

«Έγκριση

Μεσοπρόθεσμου

Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012
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και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,
7. Το με αριθ. Πρωτ. οικ.28115/12-07-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Β41ΞΝ-ΤΥΓ), βάσει του οποίου δεν
απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του Ν.4057/2012 « Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε
συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/φ.898/8687/14-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικ.
Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης,

Γεν.Δ/νσης

Κατάστασης

προσωπικού /Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού, με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την
πρόσληψη ειδικών θέσεων των Ο.Τ.Α Α΄& Β΄ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση

της

Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
8. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου για την παροχή
υπηρεσιών νομικής υποστήριξης σε θέματα πολεοδομικής και δασικής νομοθεσίας.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πρόσληψη ενός ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,ο
οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του
έργου του και συγκεκριμένα :
Έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου κλάδου ΠΕ σε νομικά θέματα πολεοδομικής και
δασικής νομοθεσίας.
Τα καθήκοντα του θα είναι τα εξής:
Θα είναι υπεύθυνος να παρέχει υπηρεσίες νομικής υποστήριξης του Δήμου και να
διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, σε όλο το εύρος των θεμάτων
αρμοδιότητας του και των προσόντων του.
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) Αντίγραφο Πτυχίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο
αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται : Πράξη αναγνώρισης
από το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε . για την ισοτιμία, αντίστοιχα του τίτλου και τη βαθμολογική
αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
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( Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ) για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική
αντιστοιχία αυτού.
γ) Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος από την οποία να
προκύπτει ότι κατέχει άδεια ασκήσεως τους δικηγορικού επαγγέλματος.
δ) Βιογραφικό σημείωμα.
στ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα
διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α΄ μέρους του Ν.
3584/2007, (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα
τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που
πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
η ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα
αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή.
Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που
θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο
που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν.
3584/2007).
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής
συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται
η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για
παροχή υπηρεσιών.
Η εργασιακή σχέση του ειδικού συνεργάτη, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του
άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία.
Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και
υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου
θα έχει προσληφθεί.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να
υποβληθούν στο Δήμο μας, από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο,
και εντός πέντε (5) εργασίμων

ημερών, στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού &

Διοικ.Μέριμνας, Ταχ.Δ/νση : Λεωφ.Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 Άγιος Στέφανος
κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30 τηλ.2132030 615 .
Η προκήρυξη να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νόμου Αττικής, να
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αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στον δικτυακό τόπο
του Δήμου και στην Διαύγεια

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο Δημάρχου
2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3.Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού &
Διοικητικής Μέριμνας.

4

