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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου,  κατηγορίας ΠΕ  για 
θέματα τεχνικά  και περιβαλλοντικά , καθώς και ελέγχου συναφών και ενταγμένων 
έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα του Δήμου / Τοπικής Αυτοδιοίκησης , βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.  
 
 

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου έχοντας υπόψη: 

 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

3.Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρ. 45 του Ν. 3979/2011 «Ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις». 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπ. ΣΤ παρ. 1 & 2 του Ν. 4093/2012, σύμφωνα με τις 

οποίες επανακαθορίζονται οι θέσεις Ειδικών Συνεργατών, Επιστημονικών 

Συνεργατών, Ειδικών συμβούλων στους Ο.Τ.Α  α’ & Β’ βαθμού από 01/01/2013. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'): 

«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

6.Τον ΟΕΥ του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 4412/Β/07-10-20). 

7.Την ανάγκη πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου, κατηγορίας ΠΕ     

«Χημικών Μηχανικών» για την συνδρομή του Δημάρχου σε θέματα τεχνικά , με 

έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση τους , καθώς και ελέγχου συναφών και 

ενταγμένων έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα του Δήμου . 



 

                                            ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό 

σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) 

θέσης Ειδικού Συμβούλου κατηγορίας ΠΕ για θέματα τεχνικά , περιβαλλοντικά , 

καθώς και ελέγχου συναφών ευρωπαϊκών προγραμμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ο 

οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο παρέχοντας συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες 

γραπτά ή προφορικά μέσα στον κύκλο των γνώσεων ή και της επαγγελματικής 

του/της εμπειρίας για ζητήματα διοίκησης δημοτικών ( ιδιαίτερα περιβαλλοντικών ) 

έργων.    

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά  προσόντα 

διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 

3584/2007. 

Ειδικότερα: 

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

πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 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 να δηλώνετε ότι πληρούνται.  

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής (ΠΕ ) Σχολής «Χημικών 

Μηχανικών», της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής με άδεια 

άσκησης επαγγέλματος Χημικού Μηχανικού.   

Γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με επαρκείς γνώσεις και 

σημαντική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους : 

1.Βιογραφικό σημείωμα. 

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

3.Απόδειξη εμπειρίας κατά τα οριζόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 

και τις αντιστοιχίες περί εμπειριών του Ν.3584/2007. 

  

 Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:  



Για μεν τους 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.  

 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να 

αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του οικείου Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 

δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Ωραιοκάστρου, μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της 

τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Δήμου Ωραιοκάστρου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.  

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                                                            ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
                                                                                                                   


