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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ                 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ( ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ )  
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του κώδικα 
κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»  (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007)  

2. Την εγκύκλιο αριθ 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά µε το προσωπικό 
ειδικών θέσεων»  

3. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Κρωπίας έχουν συσταθεί αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών 
Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών συνολικού αριθµού ίσου µε τον 
αριθµό των Αντιδηµάρχων του ∆ήµου, δηλαδή  πέντε (5) τον αριθµό,(ΦΕΚ 
1070Β/30/04/2013).  

4. Την ανάγκη επικουρίας µου σε θέµατα, Νοµικής και αυτοδιοικητικής φύσης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

    Την πλήρωση µίας (1) θέσης  Ειδικού  Συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ Νοµικών, για 
την επικουρία του  ∆ηµάρχου Κρωπίας  κατά την άσκηση των καθηκόντων του, µε 
αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών και γνώσεων σε ειδικευµένα θέµατα 
αυτοδιοίκησης και  διαµεσολάβησης σχετικά µε τις αρµοδιότητες και τις λειτουργίες 
του ∆ήµου,  µε ειδικότερα καθήκοντα και αρµοδιότητες στην παροχή συµβουλών και 
την διατύπωση εξειδικευµένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά στον τοµέα της  
ειδικότητας  του. Επιπλέον θα συνδράµει στη διοικητική υποστήριξη, οργάνωση του 
γραφείου του ∆ηµάρχου και θα συµβάλλει σε  νοµικά θέµατα στην αυτοδιοίκηση. 
 
     Ο Ειδικός Συνεργάτης θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του  
 ∆ηµάρχου  Κρωπίας και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, χωρίς µορφή   
 αποφασιστικής αρµοδιότητα µορφής.    
 
      Το συµβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το ∆ήµαρχο, το ∆ηµοτικό  
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 Συµβούλιο και την Οικονοµική Επιτροπή. 
 
       Προς τούτο, καλούµε κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει εντός πέντε (5)    
εργάσιµων ηµερών  από τη δηµοσίευση της  περίληψης της  παρούσας απόφασης  
στον τύπο, δηλαδή έως και τη Πέµπτη  17 ∆εκεµβρίου  2020, είτε ταχυδροµικώς στο  
∆ηµαρχείο του ∆ήµου Κρωπίας  (ταχ. δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19441, Νοµού 
Αττικής),  προς στο ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, στον αρµόδιο 
υπάλληλο κο. Μαρκαριάν Καρόλου  ή  κας. Αργύρη Σταµατίνας (τηλ. 
επικοινωνίας: 210-6026272), είτε ηλεκτρονικά στο mail του ∆ήµου 
mayor@koropi.gr  , τα απαιτούµενα δικαιολογητικά:    

• Αίτηση 
• Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας . 
• Βιογραφικό σηµείωµα. 
• Τίτλο σπουδών - Πτυχίο Νοµικής   
• Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). (άρθρο 12 Ν.3584/2007).  
• Να έχουν συµπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισµού (21ο έτος). 

(άρθρο 13 Ν.3584/2007).  
• Να είναι υγιείς (άρθρο 14 Ν.3584/2007).  
• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί από αυτές νόµιµα  (άρθρο 15 Ν.3584/2007).  
• Να µην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 

συµπαράσταση (άρθρο 16 Ν.3584/2007).  
• Να µην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 

Ν.3584/2007).  
• Να έχει εµπειρία ή επαγγελµατική ειδίκευση σε θέµατα σχετικά µε την 

τοπική αυτοδιοίκηση και που αποδεικνύεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
163 του Ν. 3584/2007.  

     Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού  Συνεργάτη, θα ενεργηθεί ύστερα από δηµόσια 
γνωστοποίηση δια του τύπου µε απόφαση του ∆ηµάρχου,  ο οποίος και θα 
προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο εξετάζοντας 
όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσκόµισε στην υπηρεσία καθώς  και µετά 
από ειδική συνέντευξη.  Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε  τη δηµοσίευση της 
Απόφασης ∆ηµάρχου σε ΦΕΚ µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου (επί Θητεία ∆ηµάρχου). 
 
                                                                                                             Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

∆ηµήτριος Κιούσης  
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Κοινοποίηση 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  
1.      Τµήµα ∆ιοίκησης 
( τη σχετική δηµοσίευση περίληψης αυτής) 
2.      Τµήµα Ταµείου 
3.      Τµήµα Λογιστηρίου 
4.      Τµήµα ∆.Σ   
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