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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/207 «Κύρωση του Κώδικα
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το άρθρο 213 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
3. 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./898/8687/14-5-2012 έγγραφο του
Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γεν.
Διεύθυνση Κατάστασης προσωπικού/Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού,
με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2206.
4. Το άρθρο 25 «Ειδικές Θέσεις» του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Δέλτα, όπως ισχύει, όπου προβλέπονται πέντε (5) θέσεις Ειδικού
Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη (ΦΕΚ.
4963/τ.Β’/27-10-2021)
5. Το γεγονός ότι στο Δήμο Δέλτα δεν είναι καλυμμένες μία (1) θέση Ειδικού
Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη εκ των πέντε
που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ.
6. Την ανάγκη (έλλειψη και μη κάλυψη του συνόλου των προβλεπόμενων
ειδικών θέσεων στη νομική υπηρεσία) επικουρίας σε νομικά θέματα για την
πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε νομικά θέματα
που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική
παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία
που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πρόθεση πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου, με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν
μπορεί να υπερβεί την θητεία του Δημάρχου και σε κάθε περίπτωση τη θητεία της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου , ως εξής:

 Π.Ε. Νομικών – Δικηγόρων, ο οποίος/οποία θα συνεπικουρεί το έργο του
Δημάρχου, θα παρέχει νομικές υπηρεσίες και γνώσεις σε εξειδικευμένα
επιστημονικά ζητήματα νομικής φύσεως (γραπτά ή προφορικά), που αφορούν
ειδικότερα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοικητικού Δικαίου και
σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου καθώς και
στην εν γένει παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω
προαπαιτούμενα προσόντα / δικαιολογητικά:
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 Βιογραφικό Σημείωμα
 Πτυχίο Νομικής ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής με την
προβλεπόμενη από το νόμο αναγνώριση, ισοτιμία, αντιστοιχία βαθμολογίας,
επικύρωση και μετάφραση από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ
 Εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ τουλάχιστο δύο ετών
 Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν 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, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα, ως αναφέρονται
παρακάτω:
 Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ε.Ε.), (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
 Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού, (21 ο
έτος), (άρθρο 13 Ν.3584/2007)
 Να είναι υγιείς, (άρθρο 14 Ν.3584/2007) - Σχετικό παραπεμπτικό
δίδεται από την υπηρεσία
 Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα, (άρθρο 15 Ν.
3584/2007)
 Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους,
(άρθρο 17 Ν.3584/2007)
 Να μην εργάζονται ως έμμισθοι δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε
άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, (άρθρο 14, παρ. 1 του Ν.4270/2017)
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνης 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 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, υπεύθυνης
δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα ενεργηθεί με Απόφαση
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).
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την
προσλαμβανόμενο/-η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου.
Στην Απόφαση Δημάρχου θα γίνεται σχετική μνεία για την εξασφάλιση πίστωσης για
την μισθοδοσία της εν λόγω θέσης του Ειδικού Συνεργάτη.
Ο Ειδικός Συνεργάτης υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου
Δέλτα και ασκεί καθήκοντα επιτελικά, εισηγούμενος θέματα, διατυπώνοντας
εξειδικευμένες γνώμες, τόσο προς τον δήμαρχο όσο και στα συλλογικά όργανα του
δήμου, χωρίς αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής.
Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις
διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, ενώ οι αποδοχές του καθορίζονται από
την κείμενη νομοθεσία.
Το έργο του Ειδικού Συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του
δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, εξαίρεση
από την αναστολή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με Απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, (άρθρο 163, παρ. 7 του ΚΚΔΥ, ως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 Ν.4735/2020, σε συνδυασμό με το με Α.Π.8156/0811-2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.)
Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να
υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω
(πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και πίνακα συνημμένων), αυτοπροσώπως στο Τμήμα
Γραμματείας -Πρωτόκολλο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπ’ όψιν κ. Β. Τοπάλογλου,
Πλατεία Δημοκρατίας 1 Σίνδος, ΤΚ 57400, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης
και συγκεκριμένα από 22/ 7/2022 έως και την 31/7/2022.
Σημειώνεται ότι, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινήσεις μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.
2313/300541 κ Β. Τοπάλογλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μία τοπική εβδομαδιαίας κυκλοφορίας εφημερίδα του
Νομού, αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

