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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Μεταμόρφωση: 16/10/2019 
Αριθμ. Πρωτ.: 23466 

  
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου 
 

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2681/Β/08-10-14 και οι τροποποιήσεις 
αυτού). 
4. Την ανάγκη πρόσληψης ενός Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου σε διοικητικά και 
οικονομικά θέματα (διερεύνηση και παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας και παροχή 
συμβουλών και εξειδικευμένης γνώμης επί ειδικών ζητημάτων διοικητικής και οικονομικής φύσεως που 
απασχολούν τα όργανα και τις οργανικές μονάδες του φορέα). 
 
Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού 
Συμβούλου σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να έχουν τα εξής 
προσόντα: 
 
α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 12-17 του Ν. 3584/07, 
ήτοι:  

 Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 
Ν. 3584/07). 
 Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν. 3584/07). 
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
της θέσης  που επιλέγουν (άρθρο 14  Ν. 3584/07). 
 Προκειμένου για άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 Ν. 3584/07). 
 Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή 
απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007). 
 Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του 
δημόσιου τομέα για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν. 3584/07). 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα παραπάνω προσόντα τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των σχετικών αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης (άρθρο 11 Ν.3584/07).  
 
β)  Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
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γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνύεται με 
αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή 
αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα 
αντικείμενα απασχόλησης. Η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των 
προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.  

Η εμπειρία αποδεικνύεται για μεν τους ελεύθερους επαγγελματίες, με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη 
δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης 
εμπειρίας, για δε τους μισθωτούς, με χωριστή από την αίτηση 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. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να 
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και 
η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

 
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση 

με τα παρακάτω συνημμένα δικαιολογητικά: 
 Βιογραφικό σημείωμα 
 Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.  
 Αντίγραφο τίτλου σπουδών  
 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για την απόδειξη της εμπειρίας ή άλλα αποδεικτικά 
εμπειρίας  ή επιστημονικής ενασχόλησης όπως περιγράφονται παραπάνω. 
 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι: α) πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού 
των άρθρων 12 έως 17 του Ν.3584/07. 
 Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο το οποίο κατά την κρίση του/της ενδιαφερόμενου/νης ενισχύει 
την υποψηφιότητα του/της (π.χ. συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, εξειδικευμένη επιμόρφωση 
κλπ). 
 
Η πλήρωση της παραπάνω θέσης, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το 

πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον 
προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  η οποία διέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007. 

Οι αποδοχές του Ειδικού Συμβούλου καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4354/15, όπως ισχύει. 
Επισημαίνεται ότι:  
α) Το έργο του Ειδικού Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά 

αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. 
β) Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού 

Συμβούλου. 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εντός 

πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, είτε στο δημοτικό 
κατάστημα του Δήμου, στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου (3ος όροφος), είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση (Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, 
Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς τη στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, τηλ. επικοινωνίας: 2132012900). 

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, να τοιχοκολληθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ 
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