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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού  Συνεργάτη          

Ο Δήμαρχος Βελβεντού 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις : 

 της παρ. 1 περιπτ. δ’ του άρθρου 86 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο 

οποίος  κυρώθηκε με τον  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) και ισχύει σήμερα, σε 

συνδυασμό με τις όμοιες της παρ.1, περιπ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα, 

 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’) «Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του  

άρθρου  213 «Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες 

στους δήμους» του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄), με του άρθρου 18 του Ν. 4674/2020 

(ΦΕΚ 53 Α’) και του άρθρου 39 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020/τ.Α΄), 

 του άρθρου 47  του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ  204 Α’) με τις οποίες προστέθηκε η  

παράγραφος 7 στο άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’). 

2. Την αριθμ. 112575/08-08-2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3208/22-08-2019/τ.Β’) «Μεταβατικός 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού». 

3. Τις αριθμ. 37/1086/30-04-2020, 75/2828/01-10-2020 Αποφάσεις Δημάρχου 

με τις οποίες ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι Βελβεντού. 

4. Την αριθμ. 3005/14-10-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη πιστώσεων.   

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βελβεντού δικαιούται δύο (2) θέσεις ειδικών 

συνεργατών ή ειδικών συμβούλων όσος είναι και ο αριθμός των έμμισθων 

αντιδημάρχων  
Γνωστοποιούμε  

      Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Βελβεντού, με 

σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,  ειδικότητας ΠΕ Νομικών – 

Δικηγόρων, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει  εξειδικευμένες γνώμες  (γραπτά ή 

προφορικά ) επί θεμάτων Νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεών του, με 

ημερήσια φυσική παρουσία και ωράριο τακτικού υπαλλήλου. 

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται: 

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 της Χώρας που ανήκει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ε.Ε.)   (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007). 

2. Να έχουν  συμπληρώσει  το  κατώτατο  όριο  ηλικίας  διορισμού  (άρθρο 13  

του Ν. 3584/2007) 
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3. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων (άρθρο 

14  του  Ν. 3584/2007) 

4. Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο-

χρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 του  Ν. 

3584/2007) 

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

συμπαράσταση (άρθρο 16  του  Ν. 3584/2007) 

6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του 

Ν.3584/2007) 

Β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή 

δίπλωμα της αλλοδαπής. 

Γ.  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου και μέλος Δικηγορικού Συλλόγου. 

Δ. Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, 

ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. 

Ε.  Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  

ΣΤ. Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. 

 Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά στην 

διεύθυνση:  prosopiko@velvento.eu εντός δέκα (10) εργάσιμων  ημερών,  η οποία 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα  δημοσίευσης  της παρούσας απόφασης στον τύπο, τα 

παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση (το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ τυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου 

www.velventos.gr ) 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας  

3. Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης  

4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

5. Φωτοαντίγραφο  τίτλου σπουδών 

6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Δικηγόρου 

7. Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος 

8. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης 

απαλλαγής από αυτές (για τους άνδρες),  

9. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι πληροί τα γενικά 

προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους 

του Ν. 3584/2007 (το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΛΩΣΗ τυπώνεται από την 

ιστοσελίδα του Δήμου www.velventos.gr ) 

10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας 

11. Δικαιολογητικά γνώσης Χειρισμού Η/Υ 

12. Αποδεικτικά εμπειρίας  

 H εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:  

- Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με υπεύθυνη δήλωση, κατά το 

άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η 

χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας  
- Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης 

δήλωσης, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου 

τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η 

χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

-  Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 

8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, το είδος και η χρονική διάρκεια 

της εξειδικευμένης εμπειρίας.  
  Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) εφημερίδα του Νομού Κοζάνης, στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου www.velventos.gr. 

  

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Στεργίου Κ. Μανώλης  
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