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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

2. Τις διατάξεις των  άρθρων 58 του Ν.3852/2010. 

3. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι τέσσερις (4) και συνιστώνται 

ισάριθμες (4) θέσεις για ειδικούς Συμβούλους ή Ειδικούς ή Επιστημονικούς Συνεργάτες για 

την επικουρία του έργου του Δημάρχου. 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 

 

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη με την ειδικότητα του/της ΤΕ 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας για την επικουρία του έργου του Δημάρχου και της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  σε θέματα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) του Δήμου, όπου θα 

παρέχει υπηρεσίες και εξειδικευμένες συμβουλές. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

 

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους (Α’ μέρος 

του Ν. 3584/2007, άρθρα 11 εως 17) 

2. Αντίστοιχο πτυχίο Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Αλλοδαπής 

3. Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. 

4. Γνώση  Χειρισμού Η/Υ. 

5. Σχετική επαγγελματική εμπειρία 

Οι υποψήφιοι με την αίτησή της υποβάλλουν: 

 Βιογραφικό σημείωμα  

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 

 Αποδεικτικά των προσόντων τους 
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6. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να 

δηλώνετε ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοσίους 

υπαλλήλους (Α’ μέρος του Ν. 3584/2007, άρθρα 11 εως 17) 

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την 

καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07) αφού συνεκτιμηθούν 

τα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση dioikep@0670.syzefxis.gov.gr εντός  πέντε (5) ημερών, από την επόμενη 

ημερομηνία της δημοσίευσης  της παρούσας  στον τύπο . 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διοικητικών 

Υπηρεσιών (τηλ. 23213 52625) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-13:00. 

Η Γνωστοποίηση αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα ημερήσιας 

κυκλοφορίας του Νομού. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 

 

 

 

mailto:dioikep@0670.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΦΩ0ΩΡΩ-605


		2022-03-22T14:45:31+0200
	Athens




