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∆ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Για την πλήρωση µίας (1) θέσης Ειδικού Συµβούλου του ∆ήµου Λαρισαίων,  βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
2. Τη µε αρ. 3788/2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 περί ειδικών συνεργατών/συµβούλων ΟΤΑ του Ν. 

3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
4. Tη µε αριθµ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης, µε θέµα: «Οδηγίες σχετικά µε τo προσωπικό 
ειδικών θέσεων», 

5.   Τη µε αρ. πρωτ. 787/09-01-2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου, 

6. Την ανάγκη πλήρωσης µίας θέσης ειδικού συµβούλου για την παροχή εξειδικευµένων 
συµβουλών προς τον ∆ήµαρχο 

       
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη ενός (1) ατόµου, για την πλήρωση µίας θέσης ειδικού συµβούλου : 
 
Με καθήκοντα την παροχή συµβουλών στο ∆ήµαρχο για την καταγραφή και ανάδειξη του 
έργου και των δράσεων του ∆ήµου Λαρισαίων µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, τη δηµιουργία 
ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού, την ψηφιακή καταγραφή σηµαντικών και µεγάλων έργων 
του ∆ήµου.  
Ο/η ενδιαφερόµενος/η πρέπει να κατέχει πτυχίο: 
� ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα ή περισσότερα από 
τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: τεχνών ήχου και εικόνας, πολυµέσα και γραφικές τέχνες,  
� να διαθέτουν την ειδική εµπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 
3584/2007. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής:  

Για τους µεν µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο 
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. 

Οι µισθωτοί του δηµόσιου 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. 

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη 
δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια 
της εξειδικευµένης εµπειρίας.  

  
Επίσης οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα γενικά προσόντα 
διορισµού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν): 
1. Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(άρθρο 12 Ν. 3584/2007), 
2. Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισµού (αρθ. 13 του Ν. 3584/2007), 
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθ. 14 Ν. 3584/2007 ), 
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει κατά το χρόνο διορισµού τους, τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές (αρθ. 15 Ν. 
3584/2007 όπως συµπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 
4440/2016), 
5. 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 (αρθ. 16 Ν. 3584/2007) και 
6. Να µην έχουν απολυθεί από προηγούµενη κατεχόµενη συναφή θέση για 
πειθαρχικούς λόγους (άρθ. 17 Ν. 3584/2007) 

 
Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να 

υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς 
πρόσωπο, από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο έως και τις 
29/01/2020, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο Τµήµα Προσωπικού του 
∆ήµου (Ι. ∆ραγούµη 1, 2ος όροφος, τηλ. 2413 500- 341, πληροφορίες: κος 
Βαρβαρέσος Ζαχαρίας)  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Α) Αίτηση, 
Β) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που 

αποδεικνύει την ειδική εµπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του 
Ν. 3584/2007, 
Γ)Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας η διαβατηρίου, 
∆) Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, 
Ε) Αντίγραφο ποινικού µητρώου (το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη 

υπηρεσία), 
ΣΤ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους, το 

οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία) 
Ζ) Αντίγραφο του απαιτούµενου τίτλου σπουδών,  
Η) ∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα που τυχόν επικαλούνται στην 

αίτηση τους, 
Θ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυµα 

των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3584/2007 και 
Ι) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι τα αναφερόµενα στο 

βιογραφικό σηµείωµα στοιχεία είναι αληθή και ότι σε περίπτωση επιλογής του/της 
θα προσκοµίσουν όλα τα προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά . 
Η επιλογή θα γίνει από το ∆ήµαρχο, ο οποίος και αποφασίζει - κατά την κρίση 

του - για την καταλληλότητα του/της προσλαµβανόµενου/ης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η πλήρωση των 
προαναφεροµένων θέσεων θα γίνει µε σχετική απόφαση ∆ηµάρχου, η οποία 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 



Τέλος, η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τον 
προσλαµβανόµενο ειδικής σύµβασης εργασίας ιδ. ∆ικαίου ορισµένου χρόνου . 
Η εργασιακή σχέση του ειδικού συµβούλου, διέπεται αποκλειστικά από τις 

διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει και λύεται κατά την 
κείµενη νοµοθεσία.  
Οι Ειδικοί Σύµβουλοι δεν ασκούν αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε 

µορφής και υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου, για την 
επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. 
Η παρούσα να δηµοσιευτεί σε µία τοπική εφηµερίδα στις 24/01/2020, να 

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και να αναρτηθεί στη 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ 
 
 


