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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης  γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με :  

- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 ( ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) 

«Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- -Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό 

ειδικών θέσεων» 

 Πρόκειται να προβεί , στην πλήρωση μίας θέσης   ειδικής κατηγορίας 

προσωπικού και ειδικότερα: 

Α)  στην πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου, ενός (1) ειδικού συνεργάτη ,   απόφοιτου Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ΤΕ  Πολιτικών έργων υποδομής,    σε θέματα. Διαχείρισης 
έργων . 
. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό 

Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες επιτροπές  του Δήμου με αιρετά μέλη. 

Οι ενδιαφερόμενοι/νεσ πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

υπαλλήλους του πρώτου μύρους του Ν. 3584/2007 (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 δηλώνεται ότι πληρούνται.  

2. Πτυχίο ΑΕΙ ή  ΤΕΙ της ημεδαπής ή  ισότιμο πτυχίο ι δίπλωμα της 

αλλοδαπής, με ειδίκευση όπως προσδιορίζεται ανωτέρω. 

3.  Εξειδίκευση σε επιστημονικό-επαγγελματικό τομέα , αρμοδιοτήτων 

των Ο.Τ.Α. (ή Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α.), που να αποδεικνύεται με 

ανάλογη ενασχόληση – εμπειρία) με το προ περιγραφόμενο  

αντικείμενο απασχόλησης .  

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 την 

χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.  

4. Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας    

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 
δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την08-10-2019  στα γραφεία του 
Δήμου (αρμ. Μπαγκράτσα Χρυσούλα τηλ2462351110 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
        Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση να δημοσιευτεί στον τύπο , να 

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας , να αναρτηθεί 

στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης .  

Ο Δήμαρχος 

Κορδίλας  Δημήτριος 
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