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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

               
             Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 
του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων” όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018, στο οποίο αναφέρεται ότι «σε κάθε 
Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού 
αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων  του Δήμου». 

3. Την αριθμ. 2605/23491/03-092019 (ΑΔΑ:7ΜΣ4Ω6Ν-Π3Ξ) απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίσθηκαν έξι (6) 
Αντιδήμαρχοι. 

4. Την ανάγκη υποστήριξης του Δημάρχου από έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη σε τεχνικά θέματα, και από δύο (2) 
Επιστημονικούς Συνεργάτες,  εκ των οποίων ο ένας σε θέματα Δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας των 
δράσεων και ο δεύτερος σε θέματα  Εκπαίδευσης και Υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Δήμου 
μας. 

5. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει καλυφθεί καμία θέση.  
 
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και 
αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση  μιας  (1) θέσης ειδικού συνεργάτη και δύο (2) 
θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών και συγκεκριμένα:    

                                                 
Α.  Οι ενδιαφερόμενοι για τη Θέση Ειδικού Συνεργάτη για τεχνικά θέματα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:                                   

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του                                                                                     
πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17). 
2.  Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού  Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής 
ομώνυμης ειδικότητας (με αντίστοιχη ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ).  
3. Επαρκή εμπειρία (τουλάχιστον 2 ετών) στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη έργων Πολιτικού 
Μηχανικού (κτιριακών, Έργων Υποδομής και Ειδικών Έργων) 
4.   Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

Β.  Οι ενδιαφερόμενοι για τη Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 
των δράσεων του Δήμου Αιγάλεω, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:                                     
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του                                                                                     
πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17).  
2. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. , με προσανατολισμό τους τομείς που συνιστούν το αντικείμενο της προς πλήρωση 
θέσης, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλων σχολών της αλλοδαπής (με αντίστοιχη ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το 
ΔΟΑΤΑΠ). 
3. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής (με 
αντίστοιχη ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ) σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής. 
4. Επαρκή εμπειρία και γνώση στη διαχείριση θεμάτων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων καθώς και 
προβολής δράσεων. 

Γ.  Οι ενδιαφερόμενοι για τη Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για θέματα εκπαίδευσης και υλοποίησης 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων , πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:                                     
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του                                                                                     
πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17).  
2. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλων σχολών της αλλοδαπής (με αντίστοιχη ισοτιμία από 
το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ). 
3. Τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αντίστοιχη ισοτιμία από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ) σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής. 
4. Γνώσεις σχετικές για θέματα  εκπαίδευσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και 
συμβουλευτικής στήριξης στην εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας.  
 



Επιπλέον τυπικά προσόντα θα εκτιμηθούν. 
 
 Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 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, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δημοσίου από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 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.  
 
Η επιλογή  θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα των 
προσλαμβανόμενων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Η απόφαση πρόσληψης, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα 
καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθούν οι προσλαμβανόμενοι. 
    Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων καλούνται όπως, εντός πέντε  (5) ημερών από 
την   επομένη της δημοσίευσης – γνωστοποίησης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στις 
ιστοσελίδες του Προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”  και του Δήμου, να υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στο Τμήμα 
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Ι. Οδός 364 τηλ. 2132044906) 
αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ σύμφωνα με τα ανωτέρω και άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου προβλέπεται. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα 
διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 
11 έως 17). 
4. Βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

             


