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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει 

των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 

 

Ο Δήμαρχος  Παλαμά  έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ.1,  περίπτ. δ' του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων 

Δημάρχου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 τουΝ.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/2007τ.Α'/28-06- 

2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή 

Επιστημονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 

01.01.2013 σύμφωνα με τις περ. 1 και 2 της υποπαραγράφου ΣΤ1 του 

άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222τ.Α'/12-112012) σχετικά με τον 

επανακαθορισμό των θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστημονικών 

συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ Α’  και Β’ βαθμού, 

3. Τα διαλαμβανόμενα στηνυπ’αριθμ.55/74802/29.12.2011 εγκύκλιο του 

ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. 

4. Τα διαλαμβανόμενα στο ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22.01.2013 έγγραφο του 

ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ 

5.  Το άρθρο ένατο του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14.5.2012 έγγραφο



 

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ. με το οποίο 

διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των Ο.Τ.Α.  

Α’ και Β’ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2627/Β/8-11-2011. 

7. Την 795/08-02-2022 βεβαίωση περί εγγραφής στον προϋπολογισμό του 

Δήμου( Κ.Α. 00-6031.00 και 00-6053.00) σχετικών πιστώσεων. 

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Παλαμά δικαιούται σύμφωνα με τα ανωτέρω τέσσερις 

(4) ειδικούς ‘η επιστημονικούς συνεργάτες. 

9. Την ανάγκη επικουρίας σε τεχνικά θέματα για:  

 Την ανάγκη ελέγχου μελέτης και επίβλεψης των εγκαταστάσεων και της 

ασφαλούς λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού των κτιρίων του 

Δήμου. 

 Την κατάρτιση των προδιαγραφών του εξοπλισμού και των υλικών που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν, με τον υπολογισμό του κόστους εργασίας και 

των υλικών καθώς και των άλλων δαπανών της κατασκευής, της 

λειτουργίας και της συντήρησης των μηχανημάτων. 

 Κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο και εμπιπτει σε 

θέματα αρμοδιότητάς του 

                               

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

Την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη 

λήξη της θητείας της τρέχουσας Δημοτικής Αρχής, απόφοιτου Τ.Ε.Ι. Σχολής 

Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ω Ν  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν  με επαρκείς γνώσεις στα θέματα  που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Παλαμά που σχετίζονται με τα 

μηχανολογικά  Έργα και τις συναφείς μελέτες αυτών. 

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει 

συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για 

θέματα ηλεκτρομηχανολογικών  έργων, εκπόνηση μελετών, την παρακολούθηση 



προγραμμάτων ΕΣΠΑ κ.α., την τεκμηρίωση και υποβολή προτάσεων για 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  και ιδίως στην επόμενη 

προγραμματική ευρωπαϊκή περίοδο (επόμενο ΕΣΠΑ ή ΣΕΣ κ.λ.π.). 

Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελούνται 

(αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού 

εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων 

(φάκελοι των έργων). 

Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων 

του κάθε τμήματος. 

Θα συνεπικουρεί το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου σε τεχνικά θέματα 

σχετικά με την πραγματοποίηση μελετών, ελέγχου και επίβλεψης εγκαταστάσεων 

και ασφαλούς λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, με την 

κατάρτιση των προδιαγραφών του εξοπλισμού και των υλικών που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν, με τον υπολογισμό του κόστους εργασίας και των υλικών καθώς 

και των άλλων δαπανών της κατασκευής, εγκατάστασης, της λειτουργίας και της 

συντήρησης των μηχανημάτων και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα 

διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της 

επαγγελματικής του ενασχόλησης.  

 

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό 

Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή. 

 

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 δηλώνετε ότι πληρούνται.  

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της 

αλλοδαπής.  

Γ) Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών 

ειδικότητας Μηχανολόγου. 

Δ) Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ 



Ε) Εμπειρία (τουλάχιστον δεκαετή) σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του, 

(υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 για το είδος και τη χρονική 

διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας). 

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων 

του ατομικού δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 

1599/2007 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 και του 

άρθρου 17 του Ν.3584/2007 και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα 

προαναφερθέντα προσόντα τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον Τύπο ή της 

ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του 

Δήμου Παλαμά, δηλαδή έως και 18-02-2022 στα γραφεία της υπηρεσίας μας  

στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 Δήμος Παλαμά - Παλαμάς απευθύνοντας την στην αρμόδια 

υπάλληλο (κ. Πάσχου Αλεξάνδρα - τηλ: 2444350123) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

 

                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΛΑΜΑ 

 

 

 

                     ΓΙΩΡΓΟΣ  Η.  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
 


