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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά,  11 - 07 - 2022 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                         Αριθμ. Πρωτ.: 6765 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου 
Ταχ. Κωδ.      : 370 01 
Πληροφορίες : Γάκη Σπυριδούλα 
Τηλέφωνο : 2426.350.124 
E-mail            : gakisp.dim.z.m@gmail.com 

 

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συμβούλου βάσει  των 
διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06- 2010), 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»,  περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/2007/τ.Α΄/28-06-2007), 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών 
Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Ειδικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α., όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Την υπ’αριθμ.31/36567/10.05.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία 
διευκρινίζεται ότι σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών 
Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των 
αντιδημάρχων, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.2 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 68 του Ν.4555/2018, καθώς και ότι οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του 
νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4735/2020, το οποίο αντικατέστησε την  παρ. 7 του 
άρθρου 163 του Ν.3584/2007, σύμφωνα με τις οποίες το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των 
Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την 
ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, με τη 
δυνατότητα όμως να δοθεί εξαίρεση από την αναστολή της άσκησης του ελεύθερου 
επαγγέλματος, κατόπιν απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αρκεί να 
μην αναλαμβάνουν νομικές υποθέσεις των δήμων, καθόσον υφίσταται ειδικό νομικό πλαίσιο 
για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή για τον χειρισμό των νομικών υποθέσεων του 
δήμου, 

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 68 παρ.2 του 
Ν.4555/2018 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι και κατ’ επέκταση 
τέσσερις (4) Ειδικοί Συνεργάτες ή Ειδικοί Σύμβουλοι ή Επιστημονικοί Συνεργάτες, 

5. Το γεγονός ότι στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου είναι καλυμμένες τρεις (3) από τις τέσσερις 
(4) δικαιούμενες θέσεις, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά δεδομένα του Δήμου, Ειδικών Συμβούλων ή 
Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, 
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6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (ΦΕΚ 3321/Β΄/12- 12-
2012), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει κατόπιν τροποποιήσεών του (ΦΕΚ:3056/τ.Β΄/05-
09-2017, ΦΕΚ:4414/τ.Β΄/03-10-2018, ΦΕΚ:657/τ.Β΄/28-02-2019, ΦΕΚ:5003/τ.Β΄/31-12-2019), 

7. Την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης από τον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου ενός (1) 
Ειδικού Συμβούλου σε νομικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής 
βοήθειας σε νομικά θέματα που απασχολούν τις οργανικές μονάδες του Δήμου και συστηματικής 
παρακολούθησης των τομέων δραστηριοτήτων του Δήμου. 

 
ΚΑΛΕΙ 
 

Τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης 
Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με 
αντικείμενο απασχόλησης τη συνεπικουρία του έργου του Δημάρχου παρέχοντας νομικές 
συμβουλές σε εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα νομικής φύσεως, (γραπτά ή προφορικά), 
τα οποία αφορούν ειδικότερα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοικητικού Δικαίου και 
σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου καθώς και στην εν γένει 
παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι 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 την απόδειξη των οποίων απαιτείται να 
προσκομιστούν κατά την πρόσληψη: α) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό 
εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, γ) πιστοποιητικό 
υγείας και φυσικής καταλληλότητας και δ) πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής 
κατάστασης. Για τα ανωτέρω γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η οποία χορηγείται από 
το Γραφείο Προσωπικού, στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται. 

2) Πτυχίο Νομικής ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της 
αλλοδαπής με την προβλεπόμενη από το νόμο αναγνώριση, ισοτιμία, αντιστοιχία 
βαθμολογίας, επικύρωση και μετάφραση από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ 

3) Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο ή ισότιμος 
μεταπτυχιακός τίτλος της αλλοδαπής με την προβλεπόμενη από το νόμο αναγνώριση, ισοτιμία, 
αντιστοιχία βαθμολογίας, επικύρωση και μετάφραση από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ 

4) Εμπειρία, Δικηγορίας διορισμένου παρά Πρωτοδίκαις  
5) Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου 
6) Εργασιακή εμπειρία απασχόλησης σε υποθέσεις νομικής φύσης 
7) Διετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέσεις διοίκησης Ο.Τ.Α. 
8) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και (iv) σχεδιαστικών προγραμμάτων 
AutoCAD-GIS. 

9) Γνώση Θεσμικού Πλαισίου δημόσιας διοίκησης. 
10) Πτυχίο καλής γνώσης της Αγγλικής ή/και δεύτερη ξένης Γλώσσας. 
11) Ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης μεγάλης επιχείρησης ή οργανισμού 

θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
 
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα: 
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης και 
 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 
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εμπειρίας. 
Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης 

δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία 
να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης 
 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική 

διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία 
παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της 
εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, 
εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική 
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που 
θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που 
κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (άρθρο 163, παρ.4 του 
Ν.3584/2007). 

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν 
εντός πέντε (05) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  

o είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):dzag.mour@gmail.com 

o είτε αυτοπροσώπως, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής υποβολής,  

στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 
Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο 
Προσωπικού, υπόψιν κας Γάκη Σπυριδούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.124), κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Αίτηση 
 Βιογραφικό σημείωμα 
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 
 Όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους 
 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η οποία χορηγείται 

από το      Γραφείο Προσωπικού, ότι: 
α) Δεν κατέχουν κώλυμα διορισμού, τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας 

υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού κατά το άρθρο 11 του Ν.3584/2007. 
β) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Δεν έχουν 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, 
έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. Δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα 
πολιτικά σας δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Δεν τελείτε υπό 
στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, κατά το άρθρο 16 του 
Ν.3584/2007. 

γ) Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως 
ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά 
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σας κατά την τελευταία πενταετία, κατά το άρθρο 17 του Ν.3584/2007. 
δ) Δεν εργάζονται ως έμμισθοι δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε άλλο φορέα του 

δημόσιου τομέα, (άρθρο 14, παρ. 1 του Ν.4270/2017). 

Η ανωτέρω προθεσμία των πέντε (5) ημερών λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται 
δεκτές. 

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, 
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία 
πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 
προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή 
διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο 
απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς 
οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα 
στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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