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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

Γηα ηελ πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο Δηδηθνχ πλεξγάηε Γεκάξρνπ Παλεπηζηεκηαθήο 

Δθπαίδεπζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 163 ηνπ Νφκνπ 3584/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 

45 ηνπ Νφκνπ 3979/2011. 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΦΑΓΧΝ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν 3852/2010 "Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο". 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007 "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ". 

3. Σε κε αξηζκφ 55/74802/29.12.2010 εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο "Οδεγίεο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ 

εηδηθψλ ζέζεσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο". 

4. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ νθάδσλ. 

5. Σελ εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016. 

6.  Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο εηδηθνχ ζπλεξγάηε γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεκάξρνπ νθάδσλ. 

 

ΓΝΧΣΟΠΟΙΔΙ 
Όηη πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη έλαλ (1) εηδηθφ πλεξγάηε Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, γηα 
ηελ επηθνπξία ηνπ Γεκάξρνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ παξέρνληαο ζπκβνπιέο 
θαη δηαηππψλνληαο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, γξαπηά ή πξνθνξηθά ζηνλ ηνκέα ηεο 
εηδηθφηεηάο ηνπ. Σν ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ έξγν απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκαξρν, ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην θαη ηηο επηηξνπέο (Οηθνλνκηθή, Δθηειεζηηθή θ.ιπ.) ηνπ Γήκνπ αλάινγα κε ηηο 
αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
Η πξφζιεςε ζα γίλεη κε εηδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη 
ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 243 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 
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87/η.Α΄/7-6- 2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 
5 έσο θαη 13 ηνπ Ν.1416/1984 (ΦΔΚ 18/η.Α΄/21-2-1984), φπσο ηζρχεη.  

 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη:  
1. Να έρνπλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 
Πξψηνπ Μέξνπο ηνπ Ν. 3584/07 (άξζξα 11 έσο 17). 
 
2. Πηπρίν ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο Φηινζνθηθήο, Παηδαγσγηθήο ή 
Φηινινγηθήο Καηεχζπλζεο ή Ιζηνξηθφ Αξραηνινγηθφ.  
 
3. Δηδίθεπζε ζε επηζηεκνληθφ ή επαγγεικαηηθφ ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ Οξγαληζκψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ απνδεηθλχεηαη κε αμηφινγε επηζηεκνληθή ελαζρφιεζε 
(δεκνζηεχζεηο, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, νκάδεο εξγαζίαο θ.ιπ.) ή αμηφινγε επαγγεικαηηθή 
απαζρφιεζε ή επαξθείο γλψζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 
αλάινγε κε ηα αληηθείκελα απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηνπ 
Πνιηηηζκνχ.  
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εηδηθφο ζπλεξγάηεο: 
A. ε ζπλεξγαζία κε ην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία ΓΟΠΑΠ     

 - ρεδηάδεη εηζεγείηαη  θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ηελ 

πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Πεξηιακβάλνληαη πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπσο: 

α) ρεδηάδεη εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

θέληξσλ, κνπζείσλ, πηλαθνζεθψλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, θηιαξκνληθψλ θαη 

ζρνιψλ δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, θιπ. 

β)  ρεδηάδεη εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηε δηνξγάλσζε θαη εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο). 

γ) ρεδηάδεη εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηε Πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ 

θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο. 

δ) ρεδηάδεη εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ  Πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε 

εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

ε)   ρεδηάδεη εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηε Πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

B.  Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ. ην πιαίζην απηφ 

θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

α) Δηζεγείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή 

θεζηηβάι ηνπηθήο εκβέιεηαο. 
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β) Δηζεγείηαη γηα ηελ επηρνξήγεζε ΝΠΙΓ ηα νπνία αλαπηχζζνπλ πνιηηηζηηθνχ 

ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ. 

γ) Δηζεγείηαη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ κνπζηθψλ 

ηδξπκάησλ (Χδείσλ, κνπζηθψλ ζρνιψλ, ρνξσδηψλ, ζπκθσληθψλ νξρεζηξψλ θαη 

ζπγθξνηεκάησλ κνπζηθήο δσκαηίνπ). 

Γ . Μεξηκλά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε  πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζην πιαίζηνπ 
ηνπ αληίζηνηρνπ Δζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ  ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία  ην πιαίζην  απηφ  θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε 
ηηο ηζρχνπζεο  δηαηάμεηο  θαη εηδηθφηεξα   
 

α) Μεξηκλά  γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο ηνπ Γήκνπ νθάδσλ ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ θαη 
πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο  (λφκνο 3879/2010, άξζξν 8)   
β) Θα εηζεγείηαη θαη ζα κεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ δνκψλ 
θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζην 
πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ζπλάπηεη ν Γήκνο νθάδσλ κε ηε 
Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 
γ) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη 
δξάζεσλ  πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο λένπο θαη ζπκκεηέρεη ζηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηα 
πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. 
δ) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπηθψλ δνκψλ θαη ηελ εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζην πιαίζην 
πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα 
Βίνπ Μάζεζεο. 
ε) Μεξηκλά γηα ηε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, ζην πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο κε 
ην Τπνπξγείν. 
ζη)  Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ιατθήο επηκφξθσζεο ή γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 
πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε καδί κε ηελ αληίζηνηρε 
επηρεηξεζηαθή κνλάδα ή απνθεληξσκέλε δνκή ππεξεζηαθήο κνλάδαο, θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3879/2010. 

 
4. Να έρνπλ απνδεδεηγκέλε θαιή γλψζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ Η/Τ γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. 
 
5. Να είλαη ζπλεξγάζηκνη θαη πξφζπκνη, ηθαλνί λα παξέρνπλ γλψκεο θαη ζπκβνπιέο ζε 
ζέκαηα πνιηηηζηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 1416/84.  
 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ απφ Τετάρτη 29.06.2016 ως και Τετάρτη 

06.07.2016: 

Α) Αίηεζε, ε νπνία επέρεη ζέζε ππεπζχλνπ δειψζεσο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86. 

Β) χληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

Γ) Φσηναληίγξαθν ησλ δπν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο. 

Γ) Νφκηκα αληίγξαθα ησλ επηθαινχκελσλ πξνζφλησλ θαη ηδηνηήησλ ηνπο. 
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Η επηινγή ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν, ν νπνίνο ζα απνθαζίζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζιακβαλνκέλνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/07). Ο 

πξνζιεθζείο ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ν 

νπνίνο δε κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε ζεηεία ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, εληφο ηεο 

νπνίαο ζα πξνζιεθζεί. Σα θαζήθνληα θαη ηα ππφινηπα δεηήκαηα ηεο ζεηείαο ηνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ 3584/2007. Η παξνχζα γλσζηνπνίεζε πξφζιεςεο εηδηθνχ 

ζπλεξγάηε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο 

νθάδσλ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.sofades.gr θαζψο θαη ζε κηα εκεξήζηα 

ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ νθάδσλ (Κηεξίνπ 49, 2νο  

φξνθνο, ηει. 2443 3 53212, αξκφδηνο ππάιιεινο νχξιαο σηήξηνο) θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο. ην ίδην Γξαθείν ππνβάιινληαη θαη νη ζρεηηθέο αηηήζεηο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΡΛΟ 
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