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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ
87Α/07-06-2010).
Β) Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, (ΦΕ.Κ 143/τ. Α’/2007), «Κύρωση του
Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις
του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018, (ΦΕ.Κ 133/τ. Α’/19-07-2018).
Γ) Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007
Δ) Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4447/2016, (ΦΕ.Κ. 241/τ. Α’/2016)
Ε)Το άρθρο 21 του Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, (ΦΕΚ 3252/τ.Β’/
23.08.2019), του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
ΣΤ) Την υπ’ αριθμ. 31/36567/10-05-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με
την οποία οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν
απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Ο.Ε.Υ.
Ζ) Το άρθρο 213 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται από 19-07-2018 η
παρ.1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων
κλπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι: "Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή
Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό
των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
Η) Το γεγονός ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου δικαιούται πέντε (5) θέσεις
ειδικών/επιστημονικών συνεργατών/ συμβούλων, (όσοι και οι Αντιδήμαρχοι).
Θ) Την αυξημένη ανάγκη (σε συνέχεια και του άρθρου 154 του Ν.4600/2019, (ΦΕΚ
43/τ.Α’/09-03-2019), πρόσληψης ενός Ειδικού Συνεργάτη ( Πολιτικού Μηχανικού) για την
επικουρία του Δημάρχου σε θέματα : πολεοδομικά , χρήσεων γης , τακτοποίησης ,
ενεργειακά , ενεργειακών αναβαθμίσεων, προώθησης σε θέματα ενέργειας, εξοικονόμησης
ενέργειας καθώς και σε θέματα υποβολής εποπτείας της υλοποίησης κτιριακών και άλλων
έργων όπως και την ανάγκη σχεδιασμού της Νέας Προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
Γνωστοποιεί
την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου,
(Πολιτικού Μηχανικού), για παροχή υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της επιστημονικής
γνώσης και κατάρτισης του Πολιτικού Μηχανικού.
1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007, (άρθρα 11 έως και
17), να είναι κάτοχοι τίτλου Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.), της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής εφόσον οι τίτλοι σπουδών τους έχουν αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., να έχουν
την ανάλογη εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 και να έχουν γνώση
μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης (αποδεικνυόμενη με
αντίστοιχα πτυχία).
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2) Η εμπειρία αποδεικνύεται, κατά το στάδιο υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με
υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/86, στην οποία να
δηλώνονται η χρονική διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας καθώς και ο χρόνος
έκδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού από το Τεχνικό
Επιμελητήριο
3) Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να υποβάλλουν
σχετική αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, πτυχίο Πολιτικού
Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, αποδεικτικά
επαγγελματικής εμπειρίας, (τουλάχιστον δεκαπενταετούς), σε θέματα μελέτης επίβλεψης και
κατασκευής έργων και γενικά εργασιών που εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Πολιτικού
Μηχανικού, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής
τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του
Ν.3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων
διορισμού, (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17), του ανωτέρω νόμου, καθώς και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παραπάνω, αποκλειστικά, ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – ΤΚ 83100 Σάμος , απευθύνοντάς τη
στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της
δημοσίευσης της παρούσης στην τοπική εφημερίδα.
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.
Η παρούσα δημοσιοποιείται στην τοπική, εβδομαδιαίας κυκλοφορίας εφημερίδα,
«ΣΑΜΙΑΚΟ ΒΗΜΑ», αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου μας.
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