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 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΑΣ/ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝEΡΓΑΤΗ

Ο Δήμαρχος  Αποκορώνου
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) "Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων"

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  "Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"

3. Την 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων
των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας".

4. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ.)  του  Δήμου  Αποκορώνου  που
δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ  2104/τ.Β’/2012,  και  η  τροποποίηση  αυτού  που
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3262/τ. Β’/2017

5. Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου για την κάλυψη
αναγκών σε Τεχνικά θέματα του Δήμου

ΚΑΛΕΙ

τους/τις  ενδιαφερόμενους/νες  να  υποβάλουν  σχετική  αίτηση  με  σύντομο  βιογραφικό
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης
ειδικού συνεργάτη,  απόφοιτης/ου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με επαρκείς γνώσεις
και  σημαντική εμπειρία σε θέματα Κατασκευής Υδραυλικών και λοιπών Τεχνικών
Έργων, καθώς και πάσης φύσεως Τοπογραφικές Εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να καταθέσουν:
Α) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Β) Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής κατηγορίας Πολιτικών ή Τοπογράφων Μηχανικών Π.Ε.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά
προσόντα  διορισμού που προβλέπονται  για  τους  δημοτικούς  υπαλλήλους του  πρώτου
μέρους του Ν. 3584/2007.
Δ) Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Ε)  Βιογραφικό  και  οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο  τεκμηριώνει  την  ακαδημαϊκή  και
επαγγελματική τους εμπειρία.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
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Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά
το άρθρο 8 του ν.  1599/1986,  στην οποία να δηλώνονται  ο εργοδότης, το είδος και  η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να
προσκομίσουν  βεβαίωση  του  οικείου  φορέα  του  δημόσιου  τομέα,  από  την  οποία  να
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά
το άρθρο 8 του ν.  1599/1986,  για το είδος και  τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του Δημάρχου,
κατάλληλο. 

Η/Ο Ειδικός  Συνεργάτης  που θα καταλάβει  τη  θέση  θα υπογράψει  σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας
από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντά
της/του  και  τα  υπόλοιπα  ζητήματα  της  θητείας  της/του  ορίζονται  στο  άρθρο  163  Ν.
3584/2007.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα
κατατίθενται ή θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στο Πρωτόκολλο του Δήμου από
19/04/2018 έως και 25/04/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
(Δ/νση: Βρύσες, Αποκορώνου, Τ.Κ. 73007).

Η παρούσα θα δημοσιευθεί  σε  μία  εφημερίδα  ημερήσιας  κυκλοφορίας  στην  έδρα  του
νομού, στο Δημαρχείο, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

Ο Δήμαρχος

Κουκιανάκης Χαράλαμπος
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