
                                                                                                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

      ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ  

           Γραφείο Προσωπικού                                                                               Σύμη,  20/05/2021 

                                                                                                            

 

Θέμα: «Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση Θέσης Προϊσταμένου 

Τμήματος Τεχνικών-Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Σύμης» 

Απόφαση  

Αρ. 169/2021 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. δ’ του Ν. 3852/2010, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3584/2007 όπως αντικαθίσταται και ισχύει με παρ. 5 του άρθρου 

29 παρ. 4 του Ν. 4369/2016, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της 

παρ. 6 του Ν. 4369/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.4492/2017, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4147/2013, με τις οποίες οι διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 

3839/2010 επεκτείνονται και στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 & 2 8 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/27- 10-2011 τ. Α’) 

« Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο....», 

6. Την με αριθ. 17 εγκύκλιο (αρ. Πρωτ οικ. 34832/2-9-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Επιλογής 

Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 5 

του Ν. 3839/2010», 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4674/2020 (Α’53) και του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν.4690/2020 

(Α’104) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κ. Δ. Π. Δ. Υ. και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ), 

8. το υπ’ αρίθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ35.54/2611/9356 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, με θέμα «Σύστημα Επιλογής 

Προϊσταμένων» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ. κώδικα όπως ισχύει, 

9. Την με αρίθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 Υπουργική Απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης 

συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων» (Β’4123), 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 24Α παρ. 7 του Ν. 4369/2016, 

11. Τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Ν. 3528 /2007 (ΦΕΚ 26/9- 02-2007 τ.Α’- Υπαλληλικός 

κώδικας,)όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο πρώτο του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/29-03-2010 

τ.Α’), 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 87 « προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» 88 «κριτήρια επιλογής 

Προϊσταμένων» και 89 « Διαδικασία Επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων» του Ν. 3584/2007     

(ΦΕΚ 143/28- 07-2007 τεύχος Α): Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις παρ 4 5 και 6 αντίστοιχα του άρθρου 29 του 

Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ33 τ Α’ /27-02-2016), 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1γ’ και 1δ’ του Νόμου 4369/2016, 

14. Την υπ’ αρίθμ. 233/2019 απόφαση Δημάρχου Σύμης περί κατανομής του Προσωπικού στις οργανικές 

μονάδες του Δήμου, 
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15. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 89 του Ν. 3584/2007, 

16. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων των Προϊσταμένων του Τμήματος Τεχνικών-

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Σύμης, 

17. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύμης με το αρίθμ. 83/30-1-2012 τ’ 

β’. (ΦΕΚ), 

18. Το γεγονός ότι στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σύμης δεν προβλέπονται θέσεις προϊσταμένων επιπέδου 

Γενικής Διεύθυνσης, 

19. την υπ’ αριθμ. 15/2019 Απόφασης Δημάρχου  περί ορισμού υπαλλήλου για την αναπλήρωση και την 

εκτέλεση καθηκόντων προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, 

20. Τις ανάγκες της εύρυθμης οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος Τεχνικών-

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Σύμης. 

                   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Προκηρύσσουμε, την πλήρωση της κάτωθι θέσης προϊσταμένου του Δήμου Σύμης για το 

Τμήμα: 

* Τεχνικών-Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Σύμης 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας  

Για τις προκηρυσσόμενη θέση προϊσταμένου, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν 

τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου υπάλληλοι, που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και 

υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007) 

 

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις  Προϊσταμένου του τμήματος  Τεχνικών-

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών πρέπει κατά την ημερομηνία λήξης 

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 

3 του Άρθρου 84 του Ν. 3528/2007 ήτοι να: 

(α) κατέχουν τον βαθμό Α’ που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ και τρία (3) έτη 

πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ή 

(β) έχουν τον βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα 

Προϊσταμένου Τμήματος  

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να 

είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι 

ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό. 

Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν 

του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται να προΐστανται στη θέση που 

προκηρύσσονται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Σύμης, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του 

κλάδου στον οποίο ανήκει.  

 

Κωλύματα υποψηφιότητας 

1) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου 

οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία 

εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

υποψηφιοτήτων, 
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2)Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να 

τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί 

σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 16 παράγραφος 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή 

ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό 

παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., 

όπως ισχύει.  

 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων- Αίτηση υποψηφιότητας 

1)η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες 

και αρχίζουν μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκήρυξης ήτοι, 

αρχίζει την 20η-5-2021 και λήγει την 31η-5-2021 και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, η οποία 

συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, 

2) η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Σύμης, 

την αίτηση υποβάλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 

από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψήφιου 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση 

αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 

αποσφράγιση του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

 

Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό 

αποδεικτικό και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και ΑΣΕΠ και κοινοποιείται σε 

κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται. 

 

                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

      

 

                                                                     ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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