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ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ

Άλιμοσ, 03/09/2014
Αρ. Πρωτ.: 17041

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ
Ο Δήμαρχοσ Αλίμου,
Ζχοντασ υπόψιν:
1. Τισ διατάξεισ των άρκρων 11 ζωσ και 17 και του άρκρου 163 του ν.
3584/2007
2. Τισ διατάξεισ τθσ υποπαρ. ΣΤ.1. του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012
3. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 1 του Ν. 4038/2012
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ Περί Αρμοδιοτιτων ΟΤΑ
όπωσ διαμορφϊνονται με τισ προςκικεσ του άρκρου 94 παρ. 3Β του Ν.
3852/2010 και όπωσ ιςχφουν
5. Τισ πράξεισ 7/2012, 181/2012, 33/2012, 22/2012, 78/2012, 63/2012, του Ελ.
Συν. Τμ. 1 και τισ πράξεισ 160/2013, 125/2013 του Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1
6. Τα διαλαμβανόμενα ςτθν Εγκ. 55/74802/29.12.2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ
7. Τα διαλαμβανόμενα ςτο (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22.01.2013 του ΥΔΜΗΔ
8. Το άρκρο ζνατο του Ν. 4057/2012 «Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν
Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου
Δικαίου» ςε ςυνδυαςμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14.5.2012 ζγγραφο
του
Υπουργείο
Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ
και
Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ/ Γεν. Διεφκυνςθ Κατάςταςθ Προςωπικοφ/ Διεφκυνςθ
Προςλιψεων Προςωπικοφ με το οποίο διευκρινίηεται ότι για τθν πρόςλθψθ
προςωπικοφ ειδικϊν κζςεων των ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ δεν απαιτείται
ζγκριςθ τθσ Τετραμελοφσ Επιτροπισ τθσ ΠΥΣ 33/2006.
9. Τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ε. του άρκρου 4 τθσ ΠΥΣ 33/06
10. Τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ Αρικμ. 12179 – ΦΕΚ Β 1893 – 11.07.2014 όπωσ ιςχφει
ΓΝΩΣΟΠΟΙΕΙ
Α) Τθν πρόςλθψθ με επιλογι, ενόσ Ειδικοφ Συμβοφλου, απόφοιτου Τριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ με ειδίκευςθ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και επιπλζον προςόν τθν άριςτθ
γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ που κα αποδεικνφεται, λόγω απαιτιςεων τθσ κζςθσ,
με τθν κατοχι του τίτλου επιπζδου Proficiency. Αντικείμενο τθσ εργαςίασ του είναι θ
παροχι ςυμβουλϊν και θ διατφπωςθ εξειδικευμζνων γνωμϊν, γραπτά ι
προφορικά, επί κεμάτων δθμόςιασ διοίκθςθσ, δθμόςιασ πολιτικισ, οργανικισ
λειτουργίασ του Διμου και ανταπόκριςθσ του Διμου ςτισ αναγκαίεσ προςαρμογζσ
ορκισ, αποτελεςματικισ και αποδοτικισ εκτζλεςθσ τθσ αποςτολισ του, με τθν
απαιτοφμενθ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ και ανάλυςθ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία.
Το ςυμβουλευτικό του ζργο απευκφνεται προσ τον Διμαρχο, το Δθμοτικό
Συμβοφλιο και τισ κεςμοκετθμζνεσ Επιτροπζσ του Διμου με αιρετά μζλθ.

Β) Τθν πρόςλθψθ με επιλογι, ενόσ Ειδικοφ Συμβοφλου, απόφοιτου Τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ Φιλοςοφικισ ι Παιδαγωγικισ ι Φιλολογικισ κατεφκυνςθσ και
επιπλζον προςόν τθν καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ που κα αποδεικνφεται με
τθν κατοχι τίτλου επιπζδου Lower. Αντικείμενο τθ εργαςίασ του είναι θ παροχι
ςυμβουλϊν και θ διατφπωςθ εξειδικευμζνων γνωμϊν, γραπτά ι προφορικά, επί
κεμάτων παιδείασ, δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και υποςτθρικτικϊν δράςεων
ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ που υλοποιεί ο Διμοσ, επί τθσ αποτελεςματικότερθσ και
καινοτόμου οργάνωςθσ των δράςεων αυτϊν και τθν ανταπόκριςι τουσ ςτισ
μεταβλθτζσ κοινωνικζσ ανάγκεσ των ομάδων ςτόχου.
Το ςυμβουλευτικό του ζργο απευκφνεται προσ τον Διμαρχο, το Δθμοτικό
Συμβοφλιο και τισ κεςμοκετθμζνεσ Επιτροπζσ του Διμου με αιρετά μζλθ.

Οι ενδιαφερόμενοι/νεσ πρζπει να ζχουν τα εξισ προςόντα:
1). Τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του
πρϊτου μζρουσ του Ν. 3584/2007 (άρκρα 11 ζωσ και 17). Για τα γενικά προςόντα
διοριςμοφ απαιτείται χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου,
κατά το άρκρο 8 του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι πλθροφνται.
Συγκεκριμζνα οι υποψιφιοι πρζπει:
· Να ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια ι τθν ικαγζνεια τθσ χϊρασ που ανικει ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (άρκρο 12 του Ν. 3584/2007)
· Να ζχουν το κατϊτατο όριο θλικίασ διοριςμοφ (21 ζτοσ), (άρκρο 13 του Ν.
3584/2007)
· Να είναι υγιείσ (άρκρο 14 του Ν. 3584/2007)
· Να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι αν ζχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ (άρκρο 15 του Ν. 3584/2007)
· Να μθν ζχουν ποινικι καταδίκθ, ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι
ςυμπαράςταςθ (άρκρο 16 του Ν. 3584/2007)
· Να μθν ζχουν απολυκεί από άλλθ κζςθ για πεικαρχικοφσ λόγουσ (άρκρο 17
του Ν. 3584/2007)
2). Πτυχίο ΑΕΙ ι ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο πτυχίο ι δίπλωμα τθσ αλλοδαπισ, με
ειδίκευςθ όπωσ προςδιορίηεται αντιςτοίχωσ ςτισ παραγράφουσ Α ι Β ανωτζρω.
3). Ειδίκευςθ ςε επιςτθμονικό ι επαγγελματικό τομζα αρμοδιοτιτων των
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, που αποδεικνφεται με αξιόλογθ επιςτθμονικι
εναςχόλθςθ (δθμοςιεφςεισ, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, ομάδεσ εργαςίασ κ.λπ.) ι
αξιόλογθ επαγγελματικι απαςχόλθςθ ι επαρκείσ γνϊςεισ και ςθμαντικι εμπειρία,
ανάλογθ με τα αντικείμενα απαςχόλθςθσ. Επίςθσ, θ ειδίκευςθ αυτι μπορεί να
αποδεικνφεται και από τθν ιδιότθτα των προςλαμβανομζνων ωσ επαγγελματιϊν
ειδικισ εμπειρίασ.
Η εμπειρία αποδεικνφεται ωσ εξισ:
 Για μεν τουσ μιςθωτοφσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του
υποψθφίου, κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνονται ο
εργοδότθσ, το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. Οι
μιςκωτοί του δθμόςιου τομζα, μποροφν, εναλλακτικά, αντί τθσ υπεφκυνθσ
διλωςθσ, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμόςιου



τομζα, από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ
εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ.
Για δε τουσ ελεφθερουσ επαγγελματίεσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ
διλωςθ, κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδοσ και τθν χρονικι
διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ.

Η πλιρωςθ των κζςεων των Ειδικων Συμβοφλων, κα διενεργθκεί με
απόφαςθ του Δθμάρχου, ο οποίοσ και κα προςλάβει τα πρόςωπα που κατά τθν
κρίςθ του είναι κατάλλθλα για τθν παραπάνω κζςθ. Η πρόςλθψθ κα ολοκλθρωκεί
με τθν υπογραφι από τουσ προςλαμβανόμενουσ ειδικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου.
Η εργαςιακι ςχζςθ του Ειδικοφ Συμβοφλου και του Ειδικοφ Συνεργάτθ,
διζπεται αποκλειςτικά από τισ διατάξεισ του άρκρου 163 του Ν. 3584/2007 και
λφεται κατά τθν κείμενθ νομοκεςία. Οι Ειδικοί Σφμβουλοι δεν παρεμβάλλονται ςτθν
οργανωτικι και βακμολογικι κλίμακα, οφτε οι κζςεισ τουσ ζχουν αντιςτοιχία με τισ
κζςεισ τθσ κλίμακασ αυτισ. Υπόκεινται απευκείασ ςτθν ιεραρχικι εξάρτθςθ του
Δθμάρχου για τθν επικουρία του οποίου ζχουν προςλθφκεί. Δεν αςκοφν
αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ οποιαςδιποτε μορφισ και παρζχουν ςυμβουλζσ και
διατυπϊνουν εξειδικευμζνεσ γνϊμεσ, γραπτά ι προφορικά, για το ςυγκεκριμζνο
τομζα δραςτθριοτιτων του Διμου, τον οποίο ζχουν οριςκεί να εξυπθρετιςουν.
Οι αποδοχζσ τουσ κακορίηονται ςφμφωνα με τον Ν. 3205/2003 και τθν
αρικ.2/3850/0022/19-2-2008 (ΦΕΚ 85 ΥΟΔΔ/26-2-2008) κοινι απόφαςθ των
Υφυπουργϊν
Εςωτερικϊν
και
Οικονομίασ
και
Οικονομικϊν,
όπωσ
αναπροςαρμόςτθκε με τθν ΚΥΑ 2/32220/0022/23.4.2012 (ΦΕΚ 1391/27.04.2012
τεφχοσ Β’) και ιςχφει με τουσ ν. 4024/2011 και ν. 4093/2012 και όπωσ
αναπροςαρμόηονται κατϋ ζτοσ.
Οι αιτιςεισ με τα αποδεικτικά των προςόντων και τθσ ειδικότθτασ των
ενδιαφερομζνων, κα υποβλθκοφν και κα πρωτοκολλθκοφν ςτο Ιδιαίτερο γραφείο
του Δθμάρχου κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και μζρεσ (οδόσ Αριςτοτζλουσ 53, Δθμοτικό
Μζγαρο Αλίμου), με ημερομηνία λήξησ πζντε (5) ημζρεσ από τη δημοςίευςη τησ
παροφςασ.
Η παροφςα δημοςιοποιείται ςε μία εφημερίδα ημερήςιασ κυκλοφορίασ
ςτην επικράτεια του Δήμου Αλίμου ή του ευρφτερου τομζα τησ Νότιασ Αττικήσ,
αναρτάται ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου και ςτο Διαφγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
Ανδρζασ Κονδφλησ

