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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

......................................................

Τμήμα Γραμματείας Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση        : Αγίου Δημητρίου 55

Ταχ. Κωδικός  : 173 43

Τηλέφωνο        : 2132007756

ΦΑΞ                 : 2109714303

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών, με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

(ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17, 163 & 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/ 

28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων», όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Την υπ΄ αριθ. 31 και με  αριθ. πρωτ. 36567/10.05.2019 (ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 

Α΄/23.12.2016).

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018).
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6. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 78  του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 

Α΄/26.03.2019).

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15  του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 

Α΄/9.08.2019).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33 της 27.12.2006 ( ΦΕΚ 280 Α΄/ 

28.12.2006)  «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» , 

σύμφωνα με τις οποίες οι θέσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία έγκρισης της 

επιτροπής της  παρ. 1  του άρθρου 2 της ανωτέρω ΠΥΣ.

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 207Β΄/17.02.2005)  

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την με αριθ. πρωτ. 28775/1.09.2019 απόφαση Δημάρχου , σύμφωνα με την οποία 

ορίσθηκαν έξι Αντιδήμαρχοι.

11. Την με αριθ. πρωτ. 13005/20.05.2020 βεβαίωση  Προϊσταμένης του Τμήματος 

Λογιστικού, περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων .

12. Την ανάγκη επικουρίας της Δημάρχου παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας 

εξειδικευμένη  γνώμη σε θέματα τεχνικής φύσεως και υφής.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών της Δημάρχου, με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 163 του22 Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, για θέματα  δημοσίων έργων, 

συντήρησης υποδομών, οργάνωσης και διαχείρισης τεχνικών έργων, υποβολή 

προτάσεων για σύνταξη εκθέσεων/ τεχνικών μελετών, και συγκεκριμένα: 

 Μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη με πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού 

Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής. 

 Μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη με πτυχίο ή δίπλωμα 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα 

αλλοδαπής.

Οι ανωτέρω θα υπάγονται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση της Δημάρχου και θα 

ασκούν καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε 

μορφής.



Σελίδα 3 από 5

Οι επιστημονικοί συνεργάτες θα παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο γνώσεων 

τους, σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα, που δύναται να αναφέρονται στη διενέργεια 

ερευνών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και 

παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου 

καθώς και παροχή επιστημονικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις 

οργανικές μονάδες του Δήμου, ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τη 

Δήμαρχο. 

Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων απαιτούνται:

Α.   Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17, όπως ισχύουν).

Β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού και πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχα.

Γ.  Διδακτορικό Δίπλωμα ή Τίτλο Μεταπτυχιακών σπουδών Ανωτάτης Σχολής της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού 

επιπέδου (intergrated master) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 ή 

αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής  τους.

Δ. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική 

ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή 

αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, 

ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να 

αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανόμενων ως επαγγελματιών 

ειδικής εμπειρίας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς:

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 

του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος 

της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη.

 Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης 

δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου 

τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 

εξειδικευμένης εμπειρίας.
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Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 

του Ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και 

έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

 Αίτηση

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, που να περιγράφει την επιστημονική 

ενασχόληση ή την επαγγελματική απασχόληση.

 Τίτλο σπουδών και εν γένει τους τίτλους που αποδεικνύουν τα προσόντα που 

απαιτούνται από την παρούσα γνωστοποίηση. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη Αναγνώρισης 

από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου 

με τους αντίστοιχους ημεδαπούς τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που από την 

πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό 

αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε 

τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη 

μετάφρασή της.

 Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.

 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να 

δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 

17 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν), έως ότου ολοκληρωθεί ο σχετικός 

έλεγχος.

 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, προς απόδειξη της 

επικαλούμενης εμπειρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

γνωστοποίηση.

 Κάθε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις που καθορίζονται από την παρούσα γνωστοποίηση.

 Βεβαίωση εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Η εργασιακή σχέση των Επιστημονικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις 

διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν, και οι συμβάσεις τους 
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είναι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη θα 

ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η 

εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση των προσλαμβανόμενων για 

παροχή υπηρεσιών.

Οι συμβάσεις εργασίας λύονται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την 

καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, 

εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεσή του για 

τη διατήρησή τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η 

αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν στις ανωτέρω θέσεις, με τους 

όρους που αναφέρονται παραπάνω, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί 

με τα απαιτούμενα από την παρούσα Γνωστοποίηση δικαιολογητικά, απευθύνοντας 

την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας 

Σταυρούλας Πατσουράκη (τηλ. Επικοινωνίας:2132007756) εντός προθεσμίας πέντε 

(5) εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας,  ως εξής:

 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: dad-may@dad.gr 

 μέσω ΦΑΞ στο: 210-9714303 

 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Διοικητικό (προκειμένου να 

καθοριστεί ραντεβού για την παραλαβή) 

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευτεί στον τύπο και να αναρτηθεί: α) στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου β) στο 

δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) γ) στην 

ιστοσελίδα του Δήμου.

    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΑΡΙΑ  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
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