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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
- τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 
-  τις διατάξεις των περιπτ. 1 και 2 της υποπαρ. ΣΤ 1 του άρθρου πρώτου του 
4093/2012 
- τον ΟΕΥ του Δήμου Πηνειού  
-Το γεγονός ότι ο Δήμος Πηνειού δικαιούται  έξι  (06) ειδικούς ή επιστημονικούς 
συμβούλους – συνεργάτες , όπου η πλήρωση της μίας ειδικής θέσης γίνεται αποκλειστικά με 
δημοσιογράφο (οι δύο θέσεις έχουν   καλυφθεί), 
-Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με γνώσεις 
πολιτικού μηχανικού δομικών έργων   
-καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με  βιογραφικό 
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) 
θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με ειδική σύμβαση ορισμένου χρόνου,  πτυχιούχο   
εξειδικευμένο   για την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στο 
Δήμαρχο γραπτά ή προφορικά που άπτονται της επιστημονικής γνώσης και 
κατάρτισης του Επιστήμονα σε θέματα   πολιτικού μηχανικού δομικών έργων  για τη 
μελέτη , τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων στο Δήμο Πηνειού, καθώς και την 
παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους.   
 

     Μεταξύ των παρεχόμενων, από τον Ειδικό Συνεργάτη, υπηρεσιών, 
περιλαμβάνεται η σύνταξη εκθέσεων, η υποβολή προτάσεων, ή εισηγήσεων, η 
επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των 
σκοπών του Δήμου,    και ειδικότερα τη μελέτη , τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων 
στο Δήμο Πηνειού 
. 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

1.) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11-17).  
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται 
ότι πληρούνται. 
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  Πτυχίο  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)  Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών  της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 

   
    Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί με απόφαση του 
Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και 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 εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 Η  εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη  διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις 
του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία. Ο Ειδικός 
Συνεργάτης  δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η 
θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας 
στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει 
προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και 
παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για 
τον τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 
δικαιολογητικά θα κατατίθενται έως και την 13-2-2023  στο γραφείο Δημάρχου κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μία ημερήσια  εφημερίδα της πρωτεύουσας του 
Νομού και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
στο Διαύγεια. 

Ο Δήμαρχος Πηνειού 

 

Ανδρέας Σπ. Μαρίνος  
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