
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ιστιαία, 13/03/2023 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 26 Ιστιαία 

Τηλ: 22263-50010 

Email: info@istaid.gr 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

(Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη) 
 

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού  
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3582/2010(ΦΕΚ 

87/Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

2.Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 167 του Ν. 3584/2007, (ΦΕΚ 

143/Α’/28.06.2007)  «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

3.Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψου (3244/Β’/22.07.2021)  

4.Την υπ’αριθμ.2371/2023  βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί  

ύπαρξης πιστώσεων για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη   

                                 

                                    ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ  

 

Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού πρόκειται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης 

Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση ΙΔΟΧ, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να 

υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο/η οποίος/α θα 

παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή 

προφορικά σε τεχνικά θέματα του Δήμου, όπως  σε θέματα προγραμματισμού 

έργων, μελετών και σχεδιασμού και υλοποίησης έργων υποδομής.  

 Ο/Η ανωτέρω θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του 

Δημάρχου  και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές 

αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.   

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1.- Τα γενικά προσόντα των άρθρων 11-17 Ν. 3584/2007  
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2.- Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Μηχανολόγων Μηχανικών της ημεδαπής ή πτυχίο η Δίπλωμα της αλλοδαπής 

ομώνυμης ειδικότητας( με αντίστοιχη ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ).  

3.- Τυχόν αποδεδειγμένη γενική εμπειρία σε δημόσιους οργανισμούς κλπ, 

συνεκτιμάται. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Αίτηση.  

2. Βιογραφικό σημείωμα.  

3. Τίτλος σπουδών. 

4. Αποδεικτικά  τυχόν γενικής εμπειρίας σε δημόσιους οργανισμούς κ.λ.π.  

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. 

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ   

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί με απόφαση 

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

το πλέον κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση. Η παραπάνω απόφαση θα 

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η πρόσληψη θα 

ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον Δήμο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση 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. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Δευτέρα 20-03-2023. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   
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Η παρούσα γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη θα 

δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα κυκλοφορίας του Νομού Ευβοίας και 

θα αναρτηθεί:   

α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».   

β) στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.   

γ) στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 

Ιστιαίας Αιδηψού.  

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).  

 
 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
 
 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ 
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