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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο Δήμαρχος Πάργας έχοντας υπόψη  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11,17 και 163  Ν. 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ), ως ισχύει. 

3. Την αριθμ. πρωτ.  10356/15-10-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
περί ύπαρξης πιστώσεων. 

4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Πάργας μπορούν να ορισθούν έως πέντε 
αντιδήμαρχοι, ένας άμισθος και τέσσερις (4) έμμισθοι. 

5. Την ανάγκη πρόσληψης ενός ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Πάργας για 
επικουρία σε θέματα νομικά. 

 

καλεί 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 συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών, η 

οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η 

διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής 

περιόδου. 

Ο ειδικός συνεργάτης θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε Νομικής 

φύσεως θέματα, θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή 

προφορικά) επί θεμάτων νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της 

επαγγελματικής του ενασχόλησης.  
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Τα καθήκοντα που θα ασκεί ο ειδικός συνεργάτης θα είναι επιτελικά και δεν θα έχει 

αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

 Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά 
προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση 
του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να 
δηλώνεται ότι πληρούνται.  

 Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Νομικής Σχολής ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. 

 Να διαθέτουν αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και 

σημαντική εμπειρία, στον τομέα άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος  

τουλάχιστον δύο (2) ετών 

 Να είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας με άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου. 

 Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

 Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην 

Ευρωπαϊκή Ζώνη (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007). 

 Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, 

άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). 

 Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει 

το διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη 

τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. 

Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν θίγονται. 

(άρθρο 14 του Ν.3584/2007). 

 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007). Δεν διορίζονται 

όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν 

εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής 

νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

 Να μην έχουν καταδικασθεί 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 και να μην είναι 
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υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα 

ή για πλημμέλημα, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, 

 Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, λόγω καταδίκης, 

 Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), 

υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο 

αυτές καταστάσεις. 

 Να μην 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 υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν 

παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω 

κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον 

ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται 

αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία 

που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου». (άρθρο 17 

του Ν. 3584/2007). 

Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Αχέροντος 29 – Καναλλάκι Τ.Κ. 48062, απευθύνοντάς την στο 
Δήμο Πάργας, Γραφείο Δημάρχου, υπόψη κ. Τσιλιμπώκου Θεοδώρας (τηλ. 
επικοινωνίας: 2684360312). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 
στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπική/ές εφημερίδα/ες ή της ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πάργας, εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω 
προθεσμία 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 πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών 

3. Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.  
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4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου. 

5. Βεβαίωση Εγγραφής στον Δικηγορικό Σύλλογο Πρέβεζας. 

6. Αποδεικτικά της επαγγελματικής απασχόλησης ή των επαρκών γνώσεων και 
της σημαντικής εμπειρίας, στον τομέα της άσκησης του επαγγέλματος του 
δικηγόρου, τουλάχιστον δύο (2) ετών 

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, 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 δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη 

δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια 

της εξειδικευμένης εμπειρίας.  

7. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην 
οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν 
έχουν κανένα από τα κωλύματα διορισμού, που προβλέπονται από τα 
άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007. 

8. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα. 

9. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα, βεβαίωση 
προϋπηρεσίας, βεβαίωση συμμετοχής σε σεμινάρια-εκπαιδεύσεις κλπ) κατά 
την κρίση του υποψηφίου, το οποίο ενισχύει την υποψηφιότητά του. 

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του 

για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του νόμου 

Ν.3584/2007). 

Ο ειδικός συνεργάτης θα προσληφθεί μετά τη δημοσίευση της απόφασης 

πρόσληψης του Δημάρχου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η πρόσληψη θα 

περατωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 163 παρ. 9του Ν. 3854/2007. Η 

πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με τη διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Το έργο του Ειδικού Συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του 

Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. 

Εξαίρεση από την αναστολή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με απόφαση 
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του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί 

στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην  ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος με πρακτικό ανάρτησης. 

  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                         
                                                                                                    ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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