
 

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     ΜΕΓΙΣΤΗ: 24/10/2022 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                   ΑΡ ΠΡΩΤ:1018 

 ΔΗΜΟΣ  ΜΕΓΙΣΤΗΣ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου 

Ο Δήμαρχος Μεγίστης 

'Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου του 163 Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως 

ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α'/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α'/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

5. Την υπ'αριθ. 55οικ/74802/29-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με 

το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας». 

6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μεγίστης, όπως ισχύει. 

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μεγίστης συνίστανται πέντε (3) θέσεις Ειδικών Συμβούλων , Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών, αριθμός 

ίσος με τον αριθμό των Αντιδημάρχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 και οι υπηρετούντες Ειδικοί Συνεργάτες και 

Σύμβουλοι ανέρχονται σήμερα σε δύο (2). 

8. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με ειδίκευση σε θέματα Οικονομικών, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακής 

Προβολής. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής 

περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως συνεργάτης του Δημάρχου σε θέματα Οικονομικών, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακής Προβολής. Ειδικότερα θα 

συμβουλεύει το Δήμαρχο σε θέματα επικοινωνιακής προβολής, θα συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει στοιχεία, συντάσσει προτάσεις ή εισηγήσεις που είναι 

απαραίτητα για τη βελτίωση των δημοσίων σχέσεων του Δήμου, τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και τη συμμετοχή του σε οργανισμούς, ενώσεις και 

δίκτυα. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις για την εφαρμογή και το σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών, την αναγκαιότητα 

άσκησης επικοινωνιακής προβολής και Μάρκετινγκ που θα συνάδουν με την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της αποστολής του Δήμου με την 

απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Θα απασχολείται με την σύνταξη, προώθηση, συντονισμό και υλοποίηση 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου, ειδικότερα σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης, σχεδίων δράσης και Επιχειρησιακών Σχεδίων. Θα εκτελεί και κάθε άλλη 

εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να κατέχουν όλα τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 

3584/2007 (άρθρα 11-17) και ειδικότερα: 

 Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν.3584/2007). 

 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν. 

3584/2007). 
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 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 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). 

 Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007). 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να κατέχουν τα ειδικά προσόντα διορισμού που απορρέουν από το εκτελούμενο έργο καθώς και την ειδική εμπειρία που 

προβλέπεται στην περ. β. παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και ειδικότερα: 

1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων: Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας ή Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης 'Εργων ή 

Εμπορίας και Διαφήμισης ή Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή 

Μάρκετινγκ ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

2. Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη 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. 

3. Να διαθέτουν γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

4. Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν. 

Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη, να υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας (Τμήμα Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών) αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µε την αίτησή τους: 

Α)-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκοµίσουν όλα τα προβλεπόµενα από την παρ.3 του άρθρου 

163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισµού. 

Β)-Σύντοµο περί των ανωτέρω βιογραφικό σηµείωµα. 

Γ)-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας. 

∆)-Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή αντίγραφο επικυρωµένο νοµίµως. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο ∆ήµο µας µέσα σε προθεσµία πέντε (05) ηµερών, η 

οποία αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε µια εφηµερίδα του νοµού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων 

του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα. 

Η επιλογή θα γίνει από τον ∆ήµαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαµβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του 

Ν.3584/07) και η απόφαση ∆ηµάρχου θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της κυβέρνησης. 

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί  µε την υπογραφή από τον προσλαµβανόµενο ειδικής σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 

Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα,  να δηµοσιευθεί σε µία (1) εφηµερίδα του νοµού καθώς και να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και την 

ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ   

             ΣΑΜΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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