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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ   
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 

 

Ο Δήμαρχος Εμμ.Παππά,  έχοντας υπόψη:  

- τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α
/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

- τις διατάξεις των άρθρων 11-17 και  163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143
Α
/28-06-

2007) ‘’Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων’’ , όπως έχουν  τροποποιηθεί  και ισχύουν 

- τον ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου παρέχοντας συμβουλές και 

διατυπώνοντας εξειδικευμένη γνώμη για νομικά θέματα, που άπτονται στους 

τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την 

πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου Δημάρχου, Ειδικότητας Π.Ε. Νομικής, 

Δικηγόρου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α) 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.  
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Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της 

αλλοδαπής.  

Γ) Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η. 

Δ) Ειδίκευση σε νομικά θέματα που άπτονται στους τομείς αρμοδιοτήτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική 

ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση 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. 

Ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ ( που να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα πτυχία). 

ΣΤ) Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, το βιογραφικό σημείωμα, και τα λοιπά 

δικαιολογητικά θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email 

dioikep@0670.syzefxis.gov.gr υπόψη κα Καραγκιόζη Αναστασία για χρονικό 

διάστημα πέντε (5) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας 

στον τύπο . 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 
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