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Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

 
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα 
σχεδιασμού και υλοποίησης   κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με βάση 

τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. 
 

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού 
 

Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού (ΦΕΚ 
3244/Β/2021)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 
4. Την ανάγκη επικουρίας από έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη, απόφοιτου 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης   
κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο  

 
5. Το γεγονός ότι έως σήμερα έχουν καλυφθεί τρείς (3) θέσεις από τις 
συνολικά έξι (6) θέσεις που προβλέπονται στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.  
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Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι 
 

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν(1) Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου ο οποίος θα 
τον συνεπικουρεί στο έργο του παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας 

εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, στα θέματα αρμοδιότητας του. 
 
Α. Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση Ειδικού Συνεργάτη, απόφοιτου 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  για  θέματα σχεδιασμού και 
υλοποίησης   κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο 

 
θα πρέπει  έχουν τα εξής προσόντα: 

 

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους 

του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17). 
2. Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή άλλος ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής   

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 1 έτους) στον τομέα της 
κοινωνικής μέριμνας και κοινωνικής πολιτικής. 

 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους: 
  
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να 

δηλώνεται ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 
163 του Ν. 3584/2007 γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και ότι σε 

περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 

πιστοποιούν την κατοχή των παραπάνω προσόντων διορισμού.  

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.  

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.  

4. Πιστοποιημένη εμπειρία(όπου απαιτείται).  

5. Τίτλους σπουδών.  
 

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση 
του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ.4 του άρθρου 163 

του Ν.3584/2007). Ο προσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την 
θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί 

 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το 

Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Παυλάκης (τηλ. 
22263 50052) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.30 – 14.30).  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η 
οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μια 
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εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της 

δημοσίευσης στη εφημερίδα.  
Η γνωστοποίηση αυτή να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του 

Νομού Ευβοίας, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 
 

Ο Δήμαρχος 
         
 

        Ιωάννης Κοντζιάς 
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