
            

                     

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
         ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ   ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης
Έχοντας υπόψη :

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων ( Α’ 143 ) όπως τροποποιήθηκαν ως προς τον αριθμό των ειδικών 
συμβούλων, ειδικών / επιστημονικών συνεργατών με το άρθρο  πρώτο υποπαράγραφος 
ΣΤ1.1.2 του Ν. 4093/2012 .

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν. 

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα», όπως ισχύουν..

5.  Την υπ΄αριθ. 55οικ/74802/29-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των 
Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας». 

6. Την υπ’ αριθ 13443/18-07-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
για την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (ΦΕΚ 
1373/τ.Β΄/24.04.2017), όπως ισχύει.

8.  Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με ειδίκευση σε 
θέματα Πολιτισμού. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ΠΕ κατηγορίας, με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο/η 
οποίος/α θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα που αφορούν τον Πολιτισμό. 
Ειδικότερα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για 
θέματα ανάδειξης και προστασίας του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος, προβολής και διαχείρισης των 
πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, θα παρέχει 
επιχειρηματικές συμβουλές στη διαχείριση και υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων, θα σχεδιάζει και 
θα παρακολουθεί την πολιτιστική στρατηγική του Δήμου και θα προβαίνει στην κατάρτιση 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων πολιτιστικής ανάπτυξης καθώς και στη μελέτη και εφαρμογή 
πολιτιστικών προγραμμάτων, με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση βάση της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Επίσης θα εκτελεί και κάθε άλλη εργασία που θα του/της ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να κατέχουν όλα τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 
τους μονίμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11-17) και ειδικότερα: 
 Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(άρθρο 12 του Ν.3584/2007).
 Nα είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Σύρου.
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
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 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007).

 Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή 
απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του 
Ν.3584/2007). 

 Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους 
(άρθρο 17 του Ν.3584/2007). 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να κατέχουν τα ειδικά προσόντα διορισμού που απορρέουν από το 
εκτελούμενο έργο καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην περ. β. παρ. 3 του άρθρου 163 
του Ν.3584/2007 και ειδικότερα: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτιστικής Διαχείρισης ή Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων 
Τεχνολογιών ή Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών ΑΕΙ ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στον τομέα αρμοδιοτήτων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορά σε  θέματα πολιτισμού, σχεδιασμού, διαχείρισης, 
επίβλεψης και υποστήριξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αποδεικνύονται 
σύμφωνα με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική ειδίκευση ή επαρκείς 
γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.  Επίσης, η ειδίκευση 
αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών 
ειδικής εμπειρίας.

3. Να διαθέτουν γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

4. Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
5. Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν. 

Για την πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης, οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλλουν,  είτε 
ηλεκτρονικά στο e-mail: e.freri@syros-ermoupolis.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου, την αίτησή τους με τα συνημμένα κάτωθι 
δικαιολογητικά απευθυνόμενοι στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, στη Δ/νση Πλατεία 
Μιαούλη,  Ερμούπολη-Σύρος, Τ.Κ. 84100, υπόψη κας Ε.Φρέρη ( τηλ. 22813-61050):

1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.
4. Φωτοαντίγραφα πτυχίων & τίτλων σπουδών όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 
5. Βεβαιώσεις απόδειξης της επαγγελματικής του εμπειρίας. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνει, ότι έχει τα γενικά 

προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους δημοτικούς υπαλλήλους του πρώτου 
μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μία  εφημερίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Σύρου ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στον δικτυακό τόπο (www.syros-
ermoupolis.gr) του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στην εφημερίδα. 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. 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η πλήρωση της παραπάνω θέσης θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι 
κατάλληλο για την παραπάνω θέση ( παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).
Η θέση που προκηρύσσεται σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση καλύπτεται με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της 
τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον/την 
προσλαμβανόμενο/η και το Δήμαρχο ειδικής διμερούς συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, μετά την δημοσίευση της απόφασης της Δημάρχου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Με την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης εργασίας συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και 
αρχίζει η υποχρέωση του/της προσλαμβανόμενου/νης για παροχή υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (τηλ. 22813-61050) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, να τοιχοκολληθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ 
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