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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου 
Έχοντας  υπόψη  

1. Τις  διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) του 
Προγράμματος Καλλικράτη. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 – 17, 82 του Ν. 3584/07, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο  213 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 18 του Ν.4674/2020. 

4. Την αρ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 
την οποία διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ειδικών συνεργατών δεν 
απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις στον Ο.Ε.Υ. 
 

ΚΑΛΕΙ 
 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας 
(1) θέσης Eιδικού Συνεργάτη, σε θέματα Προβολής του Δήμου, 
Επικοινωνίας και Νέων Τεχνολογιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 
 

1. Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (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. 
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2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ,  Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου 
πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής. 

3. Γνώση ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί θετικά. 
 

 Ουσιώδη για την επιλογή του/της Ειδικού Συνεργάτη κρίνονται όλα τα 
πρόσθετα στοιχεία εμπειρίας, στα συγκεκριμένα εξειδικευμένα θέματα, του/της 
υποψήφιου που θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως  στις καθημερινές 
απαιτήσεις της θέσης και τα καθήκοντα για τα οποία θα προσληφθεί ο/η 
Συνεργάτης   όπως περιγράφονται ανωτέρω.   
 
 Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων  Ειδικών  Συνεργατών  θα διενεργηθεί 
με Aπόφαση Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την 
κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση και η πρόσληψη θα 
ολοκληρωθεί  με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου. 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και λοιπών 
προαπαιτούμενων πιστοποιητικών. 
3. Βιογραφικό σημείωμα. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι 
πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του 
Ν.3584/2007) και τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία 
είναι αληθή. 

      Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής : 
1. 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, συνοδευόμενη απο βεβαίωση του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα. 

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. 

2. 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, 
συνοδευόμενη απο σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και μία 
τουλάχιστον σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 
ενδεικτικώς την διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

Επισημαίνεται ότι ο τόπος εργασίας θα είναι καθημερινώς η έδρα του 
Δήμου(Αργαλαστή). 
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Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 
δικαιολογητικά θα αποστέλλονται  εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7 ) 
ημερών, αρχόμενης από την επόμενη της δημοσίευσης της στον τύπο, με 
ηλεκτρονικό τρόπο στο email: dimos.notou.piliou@gmail.com ή με συστημένη 
επιστολή στην δ/νση Δημαρχείο Νοτίου Πηλίου, Αργαλαστή, ΤΚ 37006 υπόψη 
κας Σγαρδώνη. 
Πληρ.: Αθ. Σγαρδώνη τηλ 2423 0 55655. 
  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΤΖΙΚΟΣ 
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