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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του
Ν.3584/2007

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007/τ.Α΄/28-6-2007), «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 σχετικά με τον επανακαθορισμό των θέσεων ειδικών
συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ Α΄και Β΄Βαθμού.
3. Την υπ΄αριθμ. 31/35567/10-5-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με την οποία διευκρινίζεται ότι
για την πρόσληψη των ατόμων σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή
Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των
Δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης (ΦΕΚ 329/τ.Β΄/8-2-2017)
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 2 του
Ν.4555/2018 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι και κατ΄επέκταση έξι
(6) Ειδικοί Συνεργάτες ή Ειδικοί Σύμβουλοι ή Επιστημονικοί Συνεργάτες.
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Νέας Σμύρνης είναι καλυμμένες δύο (2) από τις έξι (6)
δικαιούμενες θέσεις, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά δεδομένα του Δήμου, Ειδικών
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
7. Την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης από το Δήμο Νέας Σμύρνης ενός (1) Ειδικού
Συμβούλου σε θέματα υποστήριξης χρηματοδοτούμενων έργων.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου με αρμοδιότητα σε θέματα
υποστήριξης χρηματοδοτούμενων έργων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση της ανωτέρω θέσης.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου
μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται,
χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/φίας κατά το άρθρο 8 του Ν.
1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται τα προσόντα αυτά.
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού
Μηχανικού ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής με την προβλεπόμενη από το νόμο
αναγνώριση, ισοτιμία, αντιστοιχία βαθμολογίας, επικύρωση και μετάφραση.
Γ) Αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία σε πιστοποιήσεις και οικονομικοτεχνικές αξιολογήσεις
επενδυτικών προτάσεων στα πλαίσια χρηματοδότησης κρατικών και ενωσιακών προγραμμάτων
(ΠΕΠ, Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ).
Δ) Αποδεδειγμένη εμπειρία ενός (1) έτους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα σε
θέματα υποστήριξης τεχνικών έργων.
Επικουρικά προσόντα:
Θα συνεκτιμηθούν ως επικουρικά προσόντα :
-

Η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Γνώσεις Project Management.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/ης υποψηφίου/ας,
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 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, α) υπεύθυνη δήλωση, κατά
το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας, β) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
της ασφάλισης και γ) μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. Στην περίπτωση
που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των
προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας.
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Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα ενεργηθεί 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 (άρθρο 163, παρ. 4 του Ν. 3584/2007).
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός
δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο Τύπο, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
συγκεκριμένα στο e-mail: dioik@neasmyrni.gr, απευθυνόμενοι στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού, υπόψιν κας Σμυλιοτοπούλου Ιωάννας (τηλ. Επικοινωνίας: 2132025791) τα κάτωθι
δικαιολογητικά:







Αίτηση
Βιογραφικό Σημείωμα
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
΄Οσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους
Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986

Η προκήρυξη να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και να
δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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