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Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει έναν/μία (1) 

Ειδικό/κή Σύμβουλο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με: 

 τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) , 

 τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ του άρθρου 58 και της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), 

 τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17, 82 και 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), 

 τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), 

 τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α΄),  

 τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.7.2018), και 

 το άρθρο 26ο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3013/Β΄/21.7.2020) του Δήμου που 

ισχύει σήμερα (στον οποίο έχουν συσταθεί πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών  

Συνεργατών ή Ειδικών Συνεργατών, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό των Αντιδημάρχων του 

Δήμου βάσει του μόνιμου πληθυσμού του, που είναι τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιοι (36.500)  

κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του έτους 2011 βάση της αριθ. 11247/ 

28.12.2018 (ΦΕΚ 3465 Β΄) Απόφασης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), 

 

Για την επικουρία του του στον νευραλγικό τομέα των Έργων Υποδομής αφού στο Δήμο Νέας Προ-

ποντίδας εξαιτίας αφενός της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης και αφετέρου της άμεσης γειτνίασης με το 

Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, χρειάζεται να υλοποιηθούν πληθώρα τέτοιων έργων για την 

κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών που προκύπτουν για τον μόνιμο πληθυσμό, αλλά και για 

τους επισκέπτες που κατακλύζουν τον Δήμο την καλοκαιρινή περίοδο. Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως  τις 

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Έργων Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης-Εγκαταστάσεων Επεξε-

ργασίας Λυμάτων, Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων, Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων, 

Οδοποιίας, Περιβάλλοντος κ.α.   

Συγκεκριμένα, ο/η Ειδικός/κή Σύμβουλος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευ-

μένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και ειδικά σε θέματα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Έργων Υποδομής, θα υποβάλλει προτάσεις στον κ. Δήμαρχο, το 
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Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή και θα έχει την επιμέλεια των Τεχνικών Δελτίων των 

Έργων.  

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής γενικά προσόντα διορισμού: 

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες. 

2. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους 

3. Να είναι υγιείς.  

4. Να είναι κάτοχοι Διπλώματος ή Πτυχίου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Σχολής Πανε-

πιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.),  της ημεδαπής ή ισότιμου Διπλώματος ή 

Πτυχίου της αλλοδαπής.  

5. Να μην διώκονται ποινικά και να μην έχουν κώλυμα διορισμού για τους λόγους που αναφέρονται 

στο άρθρο 16 του ν. 3584/2007. 

6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου 

του δημόσιου τομέα για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του ν. 3584/2007). 

7. Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 

από αυτές. 

  

 Οι ενδιαφερόμενοι/νες μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιο-

λογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Φωτοαντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Σχολής Πανε-

πιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.),  της ημεδαπής ή ισότιμου Διπλώματος ή 

Πτυχίου της αλλοδαπής.  

Εάν το Δίπλωμα ή το Πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται: 

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του 

τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των 

ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και 

αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 

δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν 

χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

4. Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου ή Γενικού Γιατρού και Ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε 

Ιδιωτών (άρθρο 7 του ν. 4210/2013). 

5. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 για την εφαρμογή των άρθρων 16 και 17 του ν. 3584/2007. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι κατέχουν όλα τα γενικά προσόντα διορισμού και θα προ-

σκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα πριν από την πρόσληψή τους (στην περίπτωση 

που, όχι με δική τους υπαιτιότητα, δεν υποβληθούν αυτά με την αίτηση για την πρόσληψη στη 

θέση του/της Ειδικού/κής Συμβούλου).  
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 Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, το βιογραφικό σημείωμα και 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης αυτής στον τοπικό Τύπο και 

μέχρι την Δευτέρα 14.6.2021, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσω-

πο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά 

με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ακόλουθη 

διεύθυνση: Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

(τηλ. επικοινωνίας: 23730-25887 και 23730-25533). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρο-

μικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερομένων. 

 

 

 

                                                                                   Ο Δήμαρχος 
 
 
        Εμμανουήλ Καρράς 
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