
 
 
 
 
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 226 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι». 
4. Το γεγονός ότι στο Δήµο µας οι θέσεις των Αντιδηµάρχων είναι έξι  (6) και συνιστώνται ισάριθµες (6) 

θέσεις για ειδικούς Σύµβουλους ή Ειδικούς ή Επιστηµονικούς Συνεργάτες για την επικουρία του έργου 
του  Δηµάρχου. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 
 

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη κατηγορίας ΔΕ για την επικουρία του έργου του 
Δηµάρχου σε θέµατα λειτουργίας και οργάνωσης του Δήµου, όπου θα παρέχει υπηρεσίες και εξειδικευµένες 
συµβουλές. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισµού που προβλέπεται στις 
διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή: 

1. Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους δηµόσιους υπαλλήλους (Α’ µέρος του Ν. 
3584/2007, άρθρα 11 ως 17). 

2. Πτυχίο ή τίτλος σπουδών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης . 
3. Εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο της θέσης, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη ενασχόληση, ή αξιόλογη 

επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα 
απασχόλησης (άρθ.163 παρ.3 Ν. 3584/2007 ) θα προηγηθούν οι έχοντες εµπειρία στον οικείο Δήµο ή 
σε πρώην Δήµο που συνενώθηκε µε το Δήµο Γορτυνίας. 

Οι ενδιαφερόµενοι επικουρικά µπορούν να υποβάλλουν οποιοδήποτε δικαιολογητικά κρίνουν, εφόσον 
κατέχουν, ως πρόσθετα προσόντα, σε σχέση µε το αναφερόµενο στην παρούσα αντικείµενο του ειδικού 
συνεργάτη, τα οποία και θα συνεκτιµηθούν για την εξέταση των υποψηφιοτήτων τους και την τελική επιλογή. 

Οι υποψήφιοι µε την αίτησή τους υποβάλλουν: 

• Βιογραφικό σηµείωµα µε ιδιαίτερη αναφορά στην επαγγελµατική εµπειρία ή τις επαρκείς γνώσεις στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο. 

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας. 
• Τίτλο Σπουδών και, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό/-ά γνώσης ξένων γλωσσών. 
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• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκοµίσουν 
όλα τα προβλεπόµενα έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισµού 
(σύµφωνα µε τα άρθρα 11-17) του ανωτέρω νόµου, καθώς και αποδεικτικά για την τεκµηρίωση της 
σχετικής µε το αντικείµενο εµπειρίας. 

Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007 
(άρθρα 11 έως και 17) ήτοι:  

• - 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 απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).  

Η επιλογή θα γίνει από το Δήµαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του 
προσλαµβανόµενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07) αφού συνεκτιµηθούν τα απαραίτητα και 
πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε 
αυτοπροσώπως (κατόπιν προηγούµενου ραντεβού)  στο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού του Δήµου κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 08:00 π.µ. έως 15:00 µ.µ. ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή 
(Δήµος Γορτυνίας, Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού  Τ.Κ. 22007  ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ), µέσα σε προθεσµία τεσσάρων 
(4) ηµερολογιακών ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη ηµεροµηνία της τελευταίας δηµοσίευσης της 
παρούσης (δηλαδή από 20/03/2021 έως και 23/03/2021 και ώρα 14:30). 

Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού 
(τηλ. 2795360321) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-14:00. 

Η Γνωστοποίηση αυτή να αναρτηθεί στο Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου, στο πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον 
δικτυακό τόπο του Δήµου και να δηµοσιευθεί σε µία εφηµερίδα ηµερήσιας κυκλοφορίας του Νοµού. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
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