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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 163 Ν. 3584/2007, 
όπως ισχύουν σήμερα, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση 
ΙΔΟΧ, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής 

περιόδου, για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε εξειδικευμένα θέματα που 
άπτονται του σχεδιασμού και της υλοποίησης πολιτικής σε επίπεδο τοπικής οικονομικής 

ανάπτυξης  και συγκεκριμένα:  
Την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. 

Την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση σχεδίων και την ανάπτυξη δράσεων που 
συμβάλλουν στην σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την τουριστική ανάπτυξη της 

περιοχής. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1.- Τα γενικά προσόντα των άρθρων 11-17 Ν. 3584/2007  
2.- Πτυχίο Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι  Γεωτεχνικών Σχολών (Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος)  της ημεδαπής ή πτυχίο η Δίπλωμα της αλλοδαπής ομώνυμης 
ειδικότητας( με αντίστοιχη ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ).  

3.- Επαρκείς γνώσεις με βάση το αντικείμενο σπουδών ή εμπειρία σε ανάλογα 
αντικείμενα. Τυχόν αποδεδειγμένη γενική εμπειρία σε δημόσιους οργανισμούς κλπ, 

συνεκτιμάται. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Αίτηση.  
2. Βιογραφικό σημείωμα.  

3. Τίτλος σπουδών. 
4. Αποδεικτικά εμπειρίας ή επαρκούς γνώσης ( βάσει του αντικειμένου σπουδών) σε 
ανάλογα αντικείμενα, καθώς και τυχόν γενικής εμπειρίας σε δημόσιους οργανισμούς 

κ.λ.π.  
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5. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης στη 
θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου δε θα ασκείται ελεύθερο επάγγελμα. 

6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
7. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα από την 

παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 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. 
 
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για 

την καταλληλότητα των προσλαμβανομένων (παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). 
Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, η  διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας 
δημοτικής περιόδου. 
 

 Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον Δήμο στην ηλεκτρονική διευθύνση 
info@istaid.gr (με απαραίτητη αναφορά στο θέμα: «Αίτηση πρόσληψης ειδικού 

συνεργάτη»)  και θα συνοδεύονται από τα πιο πάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά 
(ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών). Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται: Τα 

πλήρη ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση 
κατοικίας) , πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα επικοινωνίας και e-mail), καθώς και 
πίνακας των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στην αίτηση. Ως προς την υποβολή 

της υπεύθυνης δήλωσης, όπως παραπάνω αναφέρεται, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 
το σχετικό έντυπο μέσω του gov.gr. 

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 εφημερίδα του Νομού ή της 
ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η 
ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στη εφημερίδα.  
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ιστιαίας 
– Αιδηψού, αρμόδιος υπάλληλος Κων/νος Παυλάκης (τηλ. 22263 50029) κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.30 – 14.30).  
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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ 
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