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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου έχοντας υπόψη: 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/7-6-20100). 

 Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-07) 
«Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων». 

 Το γεγονός ότι ο Δήμος Ερυμάνθου δικαιούται σύμφωνα με τα 
πληθυσμιακά του δεδομένα, τέσσερεις (4)  σε  αριθμό αντιδημάρχους  
συνιστώνται (4) θέσεις ειδικών  ή επιστημονικών συνεργατών. 
Σύμφωνα  με το άρθρο 213 του Ν.4555/18 αντικαθίσταται από 
19.07.2018 η παρ.1 του άρθρου 163 Ν.3584/2007 αναφορικά με τον 
αριθμό των ειδικών συμβούλων κλπ. Συνεπώς, από 19/07/2018, (ημερ. 
έναρξης ισχύος του Ν.4555/18) εφαρμογή αναφορικά με τον αριθμό 
των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών 
Συνεργατών στους ΟΤΑ έχουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 163 
Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του 
Ν.4555/18 και οι παρακάτω διευκρινίσεις επί του άρθρου πρώτου της 
υποπαρ.ΣΤ1.1.2 του Ν. 4093/2012 παύουν να ισχύουν.Οι θέσεις αυτές 
συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η 
πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.31/36567/10.05.2019). 

 Την υπ.αρίθμ. 85/2019 Δημοτικού Συμβουλίου («5η Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019») 

 Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 7821 & 7823 / 17-
10-2019 

 
Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο 
βιογραφικό και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση 
μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, ο/η οποίος  Θα υπόκειται στην ιεραρχική 
εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς 
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Επίσης θα παρέχει 
συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά 
για θέματα όπως : 
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 Παρακολούθηση οικονομικής φύσεως για τα έργα που έχουν ενταχθεί 
σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  όπως  ΕΣΠΑ , Πράσινο 
Ταμείο, Leader κ.λ.π. (λογιστικά  πρότυπα, ενημέρωση ΟΠΣ, Δελτία 
Δήλωσης Δαπανών). 

 Θέματα που αφορούν τα δελτία Παρακολούθησης δαπανών των 
συγχρηματοδοτούμενων ενταγμένων έργων. 

 Θέματα που αφορούν την σύνταξη και τις αναμορφώσεις του  
προϋπολογισμού του Δήμου. 

Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό 
Συμβούλιο και τη Οικονομική  Επιτροπή. 

 
ΟΙ ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

 
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 
17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την 
αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 
1599/1986 στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται. 

2. Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), της Σχολής «Διοίκησης & 
Οικονομίας» της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή 
δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με 
πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο 
ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 
231/1998. 

3. Να  έχουν εμπειρία σε θέματα Ο.Τ.Α.. Η εμπειρία αποδεικνύεται με 
χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρου 8 του 
ν.1599/1986 , για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης 
εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την 
αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το 
είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.  

4. Πιστοποιητικό ΕCDL (Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων, 
Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες διαδικτύου 
κ.λ.π.) 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 
δικαιολογητικά, θα κατατίθενται μέχρι την 13-11-2019 στα γραφεία του Δήμου 

(αρμόδια: Όλγα Ματσάγγα, τηλ: 2694360312) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

 
 
 

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου 
 
 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ 
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