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Αριθμ. Πρωτ.: 40025    
 
 
                                          ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) 

«Κώδικας κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

2. Τις διατάξεις του πρώτου άρθρου της υποπαραγράφου ΣΤ 1.1 περ. Α΄  

του Ν 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-2012). 

3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 

909/Β/20-03-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3433/Β/04-10-

2017).      

4. Την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των 

πιστώσεων. 

                                              Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε  

Όσους διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη θέσης  

Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, στον Δήμο Καλαμαριάς, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στον τύπο. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα σχολής 

Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), επαγγελματική 

εμπειρία σε θέματα διοίκησης και λειτουργίας οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, να κατέχουν τα γενικά και τυπικά 

προσόντα διορισμού καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην 

παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, δηλαδή: 

1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 Ν 3584/2007). 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει 

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 Ν 

3584/2007). 
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3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 Ν. 3584/2007). 

4. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό 

δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με 

την παραπάνω θέση (άρθρο 16 Ν. 3584/2007). 

5. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση 

για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν. 3584/2007). 

6. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής ή 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ). 

7. Να έχουν γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Αυτός που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί ως ειδικός συνεργάτης και θα 

παρέχει συμβουλές και προτάσεις στον Δήμαρχο για θέματα διοίκησης και 

λειτουργίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού. 

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας. 

2. Βιογραφικό Σημείωμα. 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 

4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 ότι δεν έχουν 

το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν 3584/2007. 

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση του 

Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ο οποίος 

θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την 

παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν 3584/2007). 

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον 

προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Τα καθήκοντά του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται 

στο άρθρο 163 του Ν 3584/2007. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στις 

31/10/2017, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 

να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 

μπορεί να γίνει στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καλαμαριάς 
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της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα, 

ΤΚ 55132, Καλαμαριά, Θεσ/νίκη, και μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά 

εντός της οριζόμενης ανωτέρω ημερομηνίας με την ένδειξη στον φάκελο 

«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 40025 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ». 

 

 
                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                         ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 
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