
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψιν:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 και του άρθρου 163 
του ν. 3584/2007  

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 όπως 

διαµορφώνονται µε τις προσθήκες του άρθρου 94 παρ 3Β του 
ν. 3852/2010 και όπως ισχύουν 

5. Το άρθρο ένατο του ν. 4057/2012 
6. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε. του άρθρου 4 της ΠΥΣ 

33/2006 
7. Την αρίθµ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. 
8. Την Κ.Υ.Α. αρίθµ. 12179/11.7.2014 (ΦΕΚ 1893/Β’) 
9. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Καρπενησίου που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1357 Β’/16.06.2011, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

Γνωστοποιούµε 
 

Α) Την πρόσληψη µε επιλογή ενός Ειδικού Συµβούλου, απόφοιτου 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε ειδίκευση σε ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά 
Θέµατα και επιπλέον προσόν την άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. Η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιµηθεί. 
Αντικείµενο της εργασίας του είναι η παροχή συµβουλών και η 
διατύπωση εξειδικευµένων γνωµών, γραπτά ή προφορικά, επί 
θεµάτων ευρωπαϊκών προγραµµάτων ανάπτυξης και προβολής 
του ∆ήµου.  

 Το  συµβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον ∆ήµαρχο, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και τις θεσµοθετηµένες Επιτροπές του 
∆ήµου µε αιρετά µέλη.  

 
Β) Την πρόσληψη µε επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη, απόφοιτου 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε ειδίκευση Μηχανικών και επιπλέον 
προσόν την καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και γνώση 

+   

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι :  9/9/2014 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
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Αρ. Πρωτ.  : 16471 

   



Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ∆ικτύων. Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών θα συνεκτιµηθεί. Αντικείµενο της εργασίας του είναι η 
παροχή συµβουλών και η διατύπωση εξειδικευµένων γνωµών, 
γραπτά ή προφορικά, επί θεµάτων ∆ικτύων και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης.  
Το  συµβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον ∆ήµαρχο, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και τις θεσµοθετηµένες Επιτροπές του 
∆ήµου µε αιρετά µέλη.  
 

Γ) Την πρόσληψη µε επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη, απόφοιτου 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε ειδίκευση στις Οικονοµικές 
Επιστήµες και επιπλέον προσόν την καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. Θα συνεκτιµηθεί η γνώση σε θέµατα ∆ιοίκησης και 
Τουρισµού. Αντικείµενο της εργασίας του είναι η παροχή 
συµβουλών και η διατύπωση εξειδικευµένων γνωµών, γραπτά ή 
προφορικά επί θεµάτων Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ∆ήµου.  
Το  συµβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον ∆ήµαρχο, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και τις θεσµοθετηµένες Επιτροπές του 
∆ήµου µε αιρετά µέλη. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

1.) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους 
υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 
11-17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται 
χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία 
δηλώνεται ότι πληρούνται.  

2.) Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή 
δίπλωµα της αλλοδαπής, µε ειδίκευση όπως προσδιορίζεται 
αντιστοίχως στις παραγράφους Α), Β) και Γ) ανωτέρω.  

3.) Ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα 
αρµοδιοτήτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , 
που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική ενασχόληση 
(δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας, 
κλπ) 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.  
 
Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής:  
Για µεν του µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 
1599/1986, στην οποία δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος 
και η διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. Οι µισθωτοί 
του δηµοσίου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά , αντί της 
υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του 



οικείου φορέα του δηµοσίου 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, άρθρο 8 του ν. 1599/1986, 
για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης 
εµπειρίας.  
 

Η πλήρωση των θέσεων του Ειδικού Συµβούλου και των Ειδικών 
Συνεργατών, θα διενεργηθεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου, ο οποίος 
και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι 
κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί 
µε την υπογραφή από τους προσλαµβανόµενους ειδικής σύµβασης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.  
 
Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συµβούλου και των Ειδικών 
Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 
του ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείµενη νοµοθεσία. Ο Ειδικός 
Σύµβουλος και οι Ειδικοί 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 ∆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 τον τοµέα 
δραστηριοτήτων του ∆ήµου τον οποίο έχουν ορισθεί να 
εξυπηρετήσουν.  
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα 
σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται έως και την Τετάρτη 
17/9/2014 στο γραφείο ∆ηµάρχου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες.  

Η παρούσα δηµοσιοποιείται σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα της 
πρωτεύουσας του Νοµού και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων, 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο ∆ιαύγεια. 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 
 

Νικόλαος Σουλιώτης  
 


