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ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου έχοντας υπόψη: 

 

- Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07.  

- Τον ΟΕΥ του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου (ΦΕΚ 1666 Β’ 2014) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Την Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 55/74802/29.12.2010. 

- Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 και ειδικότερα το άρθρο 163 παρ.1, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020. 

- Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.31/36567/10.05.2019.  

- Το Νόμο 4735/2020 και ειδικότερα το Άρθρο 39.: Ειδικοί Σύμβουλοι 

Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ Τροποποίηση της παρ. 7 

του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

«…οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, 

εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν 

να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, 

υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου». 

 

Ανακοινώνει 

 

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας θέσης ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικού 

Μηχανικού ως Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε 

θέματα τεχνικού χαρακτήρα και μελετών και ειδικά σε θέματα οδοποιίας, 

αναπλάσεων, ύδρευσης, αποχέτευσης, αποκαταστάσεων, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, για την σύνταξη μελετών 

και τευχών διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου και την 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-163-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/267733/
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παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στο Δήμαρχο, το Δημοτικό 

Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

 

Α) 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. 

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει: 

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ( άρθρο 12 του Ν.3584/2007) 

Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος) άρθρο 13 του Ν.3584/2007). 

Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές ( 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 ( άρθρο 17 του Ν. 

3584/2007). 

 

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(ΠΕ ή ΤΕ)   της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής τμημάτων 

Πολιτικών Μηχανικών. 

 

Γ) Δεκαετή (10ετή)  τουλάχιστον εμπειρία σε κατασκευή δημοσίων τεχνικών 

έργων.  

Εμπειρία στη  σύνταξη και έλεγχο αναλυτικών επιμετρήσεων, επιμετρητικών 

σχεδίων, Τελικών Επιμετρήσεων, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και σύνταξη σχεδίων 

σε ηλεκτρονική μορφή. 

Εμπειρία στη Σχεδίαση και Παρουσίαση Μελετών και συμμετοχή σε ομάδες και 

μελετητικά σχήματα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπόνησης μελετών 

τουλάχιστον ενός έτους. 
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Εμπειρία στην ενασχόληση με περιφερειακά ευρωπαϊκά ή/και εθνικά αναπτυξιακά 

προγράμματα και συμμετοχή σε διαδικασίες προεπιλογής για ένταξη σχετικών 

προτάσεων 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 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 δημόσιου 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. 

 

Δ) Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Ε) Γνώση Η/Υ ( MS Office, Word, Excel, Power Point, διαδίκτυο). 

 

Ο ειδικός συνεργάτης είναι μετακλητός υπάλληλος και υπόκειται απ’ ευθείας στην 

ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται. 

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί με απόφαση του 

Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του του είναι  

κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή 

από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου. 

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις 

του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία. Δεν 

παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίματα, ούτε οι θέσεις έχουν 

αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική 
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εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν 

ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές 

και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο 

τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει. Οι 

Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον 

κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να 

συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, 

υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου (Νόμος 4735/2020 Άρθρο 39). 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 

δικαιολογητικά θα κατατίθενται με εισερχόμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας του 

Δήμου με ημερομηνία λήξης  πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, στα 

γραφεία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Τζερμιάδων, 72052 Οροπέδιο Λασιθίου 

(αρμόδιος υπάλληλος κα Ελευθερία Μαρμακεθιανάκη τηλ. 2844340155) κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μία εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας στην 

επικράτεια του Νομού Λασιθίου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Οροπεδίου 

Λασιθίου και στο Διαύγεια. 

  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
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