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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007) «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν 

από τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», από την 

παρ.6 του άρθρου 78 του ν.4604/2019, από τις παρ. 2Α και 2Β του άρθρου 15 του Ν. 

4623/2019 και από το άρθρο 18 του ν.4674/2020. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4305/2014 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 

άρθρου 26 του ν. 4440/2016.    

 Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 68 του ν.4555/2018, στον Δήμο Κορινθίων ορίζονται έως 

επτά (7) Αντιδήμαρχοι. 

 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ 499/Β΄/28.02.2014) 

όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 403/τ. Β΄/13.02.2019) και ισχύει . 

 Την αριθμ. πρωτ. 27973/28-09-2021 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων. 

 Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Κορινθίων,    

κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ για την επικουρία του και την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων 

απόψεων σε θέματα ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης οικοδομικών έργων, έργων 

υποδομής, έργων οδοποιίας, έργων ανάπλασης και διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων και 

μελετών συναφών αντικειμένων.  

Γνωστοποιεί 

 

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Κορινθίων 

κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, για την επικουρία του και την παροχή συμβουλών και 

εξειδικευμένων απόψεων σε θέματα ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης οικοδομικών 

έργων, έργων υποδομής, έργων οδοποιίας, έργων ανάπλασης και διαμόρφωσης κοινοχρήστων 

χώρων και μελετών συναφών αντικειμένων.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθώς 

και σχετική επαγγελματική εμπειρία, ως εξής: 

 

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

του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), ήτοι: 

1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος).  
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3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα. 

4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 

αυτές (για τους άνδρες).  

5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση. 

6. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου 

του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 

εργαζομένου. 

 

Β) Να κατέχουν Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής συναφές με 

την προς πλήρωση θέση. 

 

Γ) Να έχουν επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο 

απασχόλησης.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής: 

1. Βιογραφικό σημείωμα. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

3. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα 

διορισμού των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα 

κατατεθούν μόνο κατά την πρόσληψη.  

5. Για την επαγγελματική απασχόληση και εμπειρία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 

προσκομίσουν: 

Οι μισθωτοί: υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 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. 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να 

δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.  

 

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί ύστερα από δημόσια 

γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που, κατά την κρίση του, είναι 

κατάλληλο (παρ. 4 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007). Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την 

υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου. 

 

Ο/Η Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η 

θέση του/της έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής.  Υπόκειται απευθείας στην 

ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν 

ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και 

διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα 

δραστηριοτήτων του Δήμου, για τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 

διεύθυνση:  Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20131 Κόρινθος – Τμήμα Διαχείρισης 

Ανθρωπίνων Πόρων (τηλ. επικοινωνίας: 2741361031, 2741361081), εντός προθεσμίας πέντε 

(5) εργασίμων ημερών που άρχεται από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον 

ημερήσιο τύπο. 
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Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού. 

 

 

           Ο Δήμαρχος 

 

 

             Βασίλειος   Νανόπουλος 
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