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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

    Για την πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 και του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007),περί 
Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α’/23-03-2019), καθώς και της 
εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 31/36567/06-05-2019, σύμφωνα με το οποίο οι θέσεις Ειδικών 
Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών - Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ 
του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η  πρόβλεψη τους στον οικείο Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

4. Το γεγονός ότι δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους οι προβλεπόμενες ειδικές θέσεις.  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 
54/τ.Α΄/14-03-2012), σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14/05/2012 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού, της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο 
διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 
δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. 

6. Την με αρ. πρωτ.: 6626/23-02-2022 Βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. 

7. Το ΦΕΚ 6086/Β΄/31-12-2020 περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, καθώς και το 379/Β΄/2-2-2021 ΦΕΚ περί διόρθωσης 
σφάλματος. 

8. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 
(Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω), του Δημάρχου Νίκαιας- Αγ.Ιωάννη Ρέντη.  

 

Ανακοινώνει 
 

 Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ (Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω), ο οποίος θα 
συνδράμει τον Δήμαρχο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των ειδικών διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, με τις εξής αρμοδιότητες: να 
επικουρεί και να υποστηρίζει το Δήμαρχο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να παρέχει 
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συμβουλές και να διατυπώνει στο Δήμαρχο εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σε 
θέματα που αφορούν ιδίως στην περιουσία του Δήμου, να συνεπικουρεί τη Νομική Υπηρεσία 
στη σύνταξη δικογράφων σε αγωγές περί νομής, αναγνώριση δικαιούχου στις 
απαλλοτριώσεις, καθώς και έλεγχο τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, 
όπως και στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων, με προαπαιτούμενο αποδεδειγμένη εμπειρία στα 
ανωτέρω. 

 Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ (Δικηγόρο 
παρ’ Αρείω Πάγω), καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

      - Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 
- Βιογραφικό Σημείωμα που θα συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (για την 
εγκυρότητα του περιεχομένου του Βιογραφικού Σημειώματος).  
- Πτυχίο ή δίπλωμα ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα ΝΟΜΙΚΗΣ Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, (σε περίπτωση που ο 
τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή από τον ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική 
αντιστοιχία αυτού).  
- Διδακτορικό Δίπλωμα ή τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.  
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου.  
- Τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία. 
- Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου. 
- Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία να προκύπτει σχετική προαγωγή στον Άρειο 
Πάγο. 
- Αρίστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 
- Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ. 
- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να 
δηλώνονται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). 
 
  Η πλήρωση της θέσης του Επιστημονικού  Συνεργάτη, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ (Δικηγόρο παρ’ Αρείω 
Πάγω) θα ενεργηθεί, ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση 
Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος και θα προσλάβει 
το πρόσωπο που, κατά την κρίση του, είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την 
υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου. 
     Οι Ειδικοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και 
βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. 
Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του 
οποίου προσλαμβάνονται.  

       Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου 
επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση  των καθηκόντων του Ειδικού και 
Επιστημονικού Συνεργάτη (άρθρο 163 παρ. 7 του Ν. 3584/2007). Με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, 
μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη 
εφαρμογή η παρ. 3 περ. α΄ του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄). 
        Οι αποδοχές του καθορίζονται από τα άρθρα 7,9,26 & 27 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16-12-2015) και από τις με αρ. πρωτ.:2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 & 2/14537/ΔΕΠ/13-
05-2016 Διευκρινιστική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής, της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών. 

       
    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως μέσα σε έξι (6) 
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης στον τοπικό τύπο 
(δηλ. από 04/03/2022 έως και 09/03/2022), σχετική αίτηση με τα προαναφερόμενα 
δικαιολογητικά, στο Δημαρχείο Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη που εδρεύει στην ενότητα Νίκαιας, στην 
οδό Παναγή Τσαλδάρη 10, στο Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου και Έκτακτου 
Προσωπικού, κατά τις ώρες: 09:00 με 11:00 π.μ. (κα Καπλάνη Αιμιλία - τηλ. επικοινωνίας: 
2132075304). 
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  Η περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης να δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες  τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής και ολόκληρη η παρούσα ανακοίνωση 
να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ &  στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-
rentis.gov.gr).- 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

 
 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
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