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             Ο Διμαρχοσ Αιγάλεω, ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ¨”  όπωσ τροποποιικθκαν με 
τθν παρ. 1 του άρκρου 203 του Ν. 4555/2018.  

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 163 του Ν. 3584/2007 “Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ 
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων” όπωσ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 213 του Ν. 
4555/2018. 

3. Το γεγονόσ ότι ο Διμοσ Αιγάλεω εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του άρκρου 59 του Ν. 3852/2010 
ςφμφωνα με τισ οποίεσ ζχουν οριςκεί πζντε (5) Αντιδιμαρχοι βάςει πλθκυςμιακϊν 
κριτθρίων, οπότε  ςυνιςτϊνται κζςεισ Ειδικϊν Συμβοφλων ι Ειδικϊν Συνεργατϊν ι  
Επιςτθμονικϊν Συνεργατϊν, ςυνολικοφ αρικμοφ πζντε (5), ίςου με τον αρικμό των 
Αντιδθμάρχων του Διμου, από τισ οποίεσ, ζωσ ςιμερα, ζχουν καλυφκεί τρείσ (3) κζςεισ 
Ειδικϊν Συνεργατϊν. 

4. Τισ ανάγκεσ υποςτιριξθσ του Διμου Αιγάλεω από δφο (2) ειδικοφσ ςυνεργάτεσ ςε τεχνικά 
κζματα, τα  οποία απαιτοφν τθν παροχι υπθρεςιϊν από άτομα με επαρκείσ γνϊςεισ:  
 α) για κζματα που ςχετίηονται με εξοικονόμθςθ  ενζργειασ ςε δθμοτικά κτίρια και 
κοινόχρθςτεσ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν υποςτιριξθ 
ςε κζματα χάραξθσ ενεργειακισ πολιτικισ και ςτθν  παρακολοφκθςθ ςτρατθγικϊν και 
επιχειρθςιακϊν ςχεδίων ςτον άξονα τθσ ενζργειασ και  
  β) για κζματα που ςχετίηονται με τθν προϊκθςθ βιϊςιμων ςυγκοινωνιακϊν 
ςυςτθμάτων, διαχείριςθσ οδικισ κυκλοφορίασ, βελτίωςθσ οδικϊν δικτφων και 
ανάπτυξθσ ςυγκοινωνιϊν.            
 
καλεί τουσ /τισ ενδιαφερόμενουσ/νεσ να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ με ςφντομο 
βιογραφικό ςθμείωμα και αποδεικτικά των προςόντων τουσ, ςχετικά με τθν πλιρωςθ  
δφο  (2) κζςεων ειδικϊν ςυνεργατϊν και ςυγκεκριμζνα:       

                                                 

Α.  Οι ενδιαφερόμενοι για τθ Θζςθ Ειδικοφ υνεργάτθ για κζματα που ςχετίηονται με 
εξοικονόμθςθ  ενζργειασ ςε δθμοτικά κτίρια και κοινόχρθςτεσ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ 
και ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν υποςτιριξθ ςε κζματα χάραξθσ ενεργειακισ 
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πολιτικισ και ςτθν  παρακολοφκθςθ ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςχεδίων ςτον 
άξονα τθσ ενζργειασ,  πρζπει να ζχουν τα εξισ προςόντα:                                   

1. Τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του                                                                                     
πρϊτου μζρουσ του Ν. 3584/2007 (άρκρα 11 ζωσ 17). 
2.  Πτυχίο ι δίπλωμα Μθχανολόγου Μθχανικοφ  Α.Ε.Ι τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ ομϊνυμθσ ειδικότθτασ.  
3. Επαρκι εμπειρία (τουλάχιςτον πενταετι) ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν και παροχι 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν Η/Μ εγκαταςτάςεων κακϊσ και ςτθν καταςκευι 
ενεργειακϊν ζργων. 
4.   Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 
 
Ο ειδικόσ ςυνεργάτθσ κα ζχει τα παρακάτω αντικείμενα απαςχόλθςθσ: 
Να παρζχει ςυμβουλζσ και να διατυπϊνει εξειδικευμζνεσ γνϊμεσ, γραπτά ι προφορικά 
για κζματα  που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι απόδοςθ κτιρίων και εγκαταςτάςεων του 
Διμου μασ κακϊσ επίςθσ τθν υποςτιριξθ των ςχεδίων ενεργειακισ απόδοςθσ του 
κτιριακοφ αποκζματοσ του Διμου Αιγάλεω όπωσ και ςτθν παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ 
του Σ.Δ.Α.Ε. (Σχζδιο Δράςεων Αειφόρου Ενζργειασ) ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ του 
Διμου ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων.   
 

Β.  Οι ενδιαφερόμενοι για τθ Θζςθ Ειδικοφ υνεργάτθ για κζματα που ςχετίηονται με τθν 
προϊκθςθ βιϊςιμων ςυγκοινωνιακϊν ςυςτθμάτων, διαχείριςθσ οδικισ κυκλοφορίασ, 
βελτίωςθσ οδικϊν δικτφων και ανάπτυξθσ ςυγκοινωνιϊν, πρζπει να ζχουν τα εξισ 
προςόντα:                                     
1. Τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του                                                                                     
πρϊτου μζρουσ του Ν. 3584/2007 (άρκρα 11 ζωσ 17).  
2.   Πτυχίο ι δίπλωμα Πολιτικοφ Μθχανικοφ  Α.Ε.Ι τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν 
τθσ αλλοδαπισ ομϊνυμθσ ειδικότθτασ ( κατεφκυνςθσ ι ειδίκευςθσ Συγκοινωνιολόγου).  
3. Επαρκι εμπειρία (τουλάχιςτον πενταετι) ςε ςφγχρονεσ μεκόδουσ εκπόνθςθσ 
ολοκλθρωμζνων ςυγκοινωνιακϊν και κυκλοφοριακϊν μελετϊν. 
4.   Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 
 
Ο ειδικόσ ςυνεργάτθσ κα ζχει τα παρακάτω αντικείμενα απαςχόλθςθσ: 
Να παρζχει ςυμβουλζσ και να διατυπϊνει εξειδικευμζνεσ γνϊμεσ, γραπτά ι προφορικά 
για ηθτιματα κυκλοφοριακισ οργάνωςθσ του βαςικοφ δικτφου του Διμου Αιγάλεω, 
διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ και ςχεδιαςμοφ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ.     
 

Επιπλζον τυπικά προςόντα κα εκτιμθκοφν. 
 
 Η εμπειρία αποδεικνφεται ωσ εξισ: 
Για μεν τουσ μιςκωτοφσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, 
κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνονται ο εργοδότθσ, το είδοσ και θ 
χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ.  Οι μιςκωτοί  του δθμόςιου τομζα, 
μποροφν, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμοςίου από τθν οποία να 
προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. Για δε τουσ 
ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, κατά το άρκρο 
8 του ν. 1599/1986, για το είδοσ και τθν χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ.  
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Η επιλογι  κα γίνει από το Διμαρχο, ο οποίοσ κα αποφαςίςει κατά τθν κρίςθ του για 
τθν καταλλθλότθτα των προςλαμβανόμενων ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 163 
του Ν. 3584/2007. Η απόφαςθ πρόςλθψθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ, κακορίηει τισ δραςτθριότθτεσ και τα ειδικότερα κακικοντα με τα οποία 
κα απαςχολθκοφν οι προςλαμβανόμενοι. 
    Οι ενδιαφερόμενοι για τθν πλιρωςθ των παραπάνω κζςεων καλοφνται όπωσ, εντόσ 
δζκα  (10) θμερϊν από τθν τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ – γνωςτοποίθςθσ τθσ παροφςασ 
ςτον τφπο, ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα και ςτισ ιςτοςελίδεσ του Προγράμματοσ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”  
και του Διμου, να υποβάλλουν ςχετικι ζγγραφθ αίτθςθ ςτο Τμιμα Προςωπικοφ 
Ιδιωτικοφ Δικαίου του Διμου, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (Ι. Οδόσ 364 τθλ. 
2132044906) αυτοπροςϊπωσ ι με άλλο νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, 
επιςυνάπτοντασ τα παρακάτω δικαιολογθτικά:   
1. Φωτ/φο αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
2. Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ ςφμφωνα με τα ανωτζρω και άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 
3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με τθν οποία κα δθλϊνουν ότι ζχουν τα γενικά και 
τυπικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ του 
Πρϊτου Μζρουσ του Ν. 3584/2007 (άρκρα 11 ζωσ 17). 
4. Βιογραφικό ςθμείωμα και οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο τεκμθριϊνει τθ ηθτοφμενθ 
επαγγελματικι εμπειρία. 
 
 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 
 ΜΠΙΡΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
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