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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
“Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.” 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Έχοντας  υπόψη:  
1.Τη  διάταξη  του  άρθρου  163  του  Ν.3584/2007  (Φ.Ε.Κ. 143  /Α’/28.06.2007)  Κώδικας  Κατάστασης 
∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ), τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010  
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ    87/Α’/07-06-2010)  και  τις  διατάξεις  των  άρθρων 68  και  213  του  Ν. 4555/2018  (Φ.Ε.Κ. 
133/Α’/19-07-2018) ως ισχύουν.  
2.Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 ΚΚ∆ΚΥ.  
3. Την με αριθμ. Πρωτ.: 6056/2019 (ΑΔΑ 6ΣΩΘΩΨ5-Ζ1Β)  απόφασή   μας,   με   την   οποία   ορίσθηκαν  
τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.  
4. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του και συγκεκριμένα την παροχή συμβουλών και 
διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά. 
 

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ  

 
Α. Την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του ∆ήµου µε τα παρακάτω ειδικότερα 
αντικείμενα και τα αντίστοιχα προσόντα:  

  Με καθήκοντα παροχής συμβουλών για θέµατα Τεχνικών Έργων και Υποδοµών, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Βιώσιµης Ανάπτυξης, του ∆ήµου Αρχαίας Ολυμπίας.  

 
Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται : 

α) τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 
3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17)  
β) δίπλωμα ΑΕΙ Πολυτεχνικής Σχολής στον τοµέα Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης  
γ)  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  
δ) µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης σε συναφές αντικείµενο 
ε) καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.  
στ) γνώση χειρισμού Η/Υ  
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν 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 της απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση 
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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.  
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται από:  

Ø Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος της ημεδαπής (σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί 
στην αλλοδαπή,  πρέπει να προσκοµίζονται πράξεις αναγνώρισης για την ισοτιµία και την 
αντιστοιχία των  τίτλων αυτών). Το ίδιο ισχύει και για πρόσθετους τίτλους σπουδών.  

Ø Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού 
(άρθρα 11 έως και 17 του ν. 3584/2007). 

Ø Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα.  
Ø Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.  
Ø Οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας θα πρέπει να είναι επιπλέον και επίσηµα µεταφρασµένοι στην 

ελληνική γλώσσα. 
Ø Λοιπά δικαιολογητικά – αποδεικτικά επιστημονικής ενασχόλησης, εμπειρίας, ειδίκευσης ή 

γνώσεων. 
    
Γ. Η υποβολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται στο ∆ήµο Αρχαίας Ολυμπίας μέχρι την  
Τετάρτη 15/01/2020 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδιος υπάλληλος κ. Γερασιμόπουλος, τηλ 
2624022250). Η πλήρωση της  μιας (1) θέσης του  Επιστημονικού Συνεργάτη, θα  ενεργηθεί  µε απόφαση του 
∆ηµάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. Η απόφαση 
αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόσληψη θα  ολοκληρωθεί µε  την  υπογραφή από 
τον προσλαµβανόµενο ειδικής σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.  
 
Δ. Οι Ειδικοί συνεργάτες υπόκεινται απευθείας στον ∆ήµαρχο, για την επικουρία του οποίου έχουν 
προσληφθεί. ∆εν ασκούν αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής.  

Παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, για το 
συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων του ∆ήµου, τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν.  Το 
συµβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον ∆ήµαρχο.  

Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 
του Ν. 3584/2007  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 και η σύµβασή τους είναι 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβεί την 
θητεία της δηµοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθούν. Οι αποδοχές των Ειδικών  Συνεργατών,  
καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία.     
 
Η παρούσα να δηµοσιευθεί σε ηµερήσια τοπική εφηµερίδα,  να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ήµου , να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  
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