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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/2007)
«Κύρωση

του

Κώδικα

κατάστασης

Δημοτικών

και

Κοινοτικών

Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)
«Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε Νομικά-Διοικητικά
θέματα.
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με
βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την
πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) 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 δηλώνετε ότι
πληρούνται.
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή
δίπλωμα της αλλοδαπής.
3) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών η οποία
αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
4) Γνώση χειρισμού Η/Υ (που να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα πτυχία).
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5) Άριστη γνώση Αγγλικών και πολύ καλή γνώση Γαλλικών (που να
αποδεικνύεται με αντίστοιχους τίτλους γλωσσομάθειας).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, το βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά
δικαιολογητικά θα κατατίθενται από

01/10/2014 μέχρι 10/10/2014 στο

τμήμα Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου στο Χρυσό Σερρών (αρμόδιοι
υπάλληλοι Παναγιώτα Νάσκου

τηλ. 2321352627 και Χρήστος Κίτσιος τηλ.

2321352623) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα
Διαύγεια και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.
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