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ΔΗΜΟΙΑ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

Ο Δήμαρχοσ Δεςκάτησ  γνωςτοποιεί ότι ςφμφωνα με :  

- Τισ διατάξεισ του άρκρου 163 του Ν.3584/07 ( ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) 

«Κφρωςθ του Κϊδικα κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων», 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

- -Τθν εγκφκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδθγίεσ ςχετικά με το προςωπικό 

ειδικϊν κζςεων» 

 Πρόκειται να προβεί , ςτην πλήρωςη μίασ θζςησ   ειδικήσ κατηγορίασ 

προςωπικοφ και ειδικότερα: 

  Στθν πρόςλθψθ με ειδικι ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
οριςμζνου χρόνου, ζωσ τθ λιξθ τθσ κθτείασ τθσ τρζχουςασ δθμοτικισ 
περιόδου, ενόσ (1) ειδικοφ ςυνεργάτθ ,   απόφοιτου Τριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ΣΕ  Σοπογράφων Μηχανικών,    ςε  κζματα Διαχείριςθσ 
ζργων. 
 Το ςυμβουλευτικό του ζργο απευκφνεται προσ τον Διμαρχο, το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο και τισ κεςμοκετθμζνεσ επιτροπζσ  του Διμου με αιρετά μζλθ. 
Οι ενδιαφερόμενοι/νεσ πρζπει να ζχουν τα εξισ προςόντα: 

1. Τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ 

υπαλλιλουσ του πρϊτου μφρουσ του Ν. 3584/2007 (άρκρα 11 ζωσ  

και 17). Για τα γενικά προςόντα διοριςμοφ απαιτείται χωριςτι από 

τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, κατά το άρκρο 8 του 

Ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι πλθροφνται.  

2. Πτυχίο ΑΕΙ ι  ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι  ιςότιμο πτυχίο ι δίπλωμα τθσ 

αλλοδαπισ, με ειδίκευςθ όπωσ προςδιορίηεται ανωτζρω. 

3.  Εξειδίκευςθ ςε επιςτθμονικό-επαγγελματικό τομζα , αρμοδιοτιτων 

των Ο.Τ.Α. (ι Νομικϊν Προςϊπων Ο.Τ.Α.), που να αποδεικνφεται με 

ανάλογθ εναςχόλθςθ – εμπειρία) με το προ περιγραφόμενο  

αντικείμενο απαςχόλθςθσ .  

Η εμπειρία αποδεικνφεται ωσ εξισ:  

Για μεν τουσ μιςθωτοφσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του 
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υποψθφίου, κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνονται 

ο εργοδότθσ, το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ 

εμπειρίασ.  

Οι μιςκωτοί του δθμόςιου τομζα, μποροφν, εναλλακτικά, αντί τθσ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του 

δθμόςιου τομζα, από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι 

διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ.  

Για δε τουσ ελεφθερουσ επαγγελματίεσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, 

υπεφκυνθ διλωςθ, κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδοσ και τθν 

χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ.  

  Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων με βιογραφικό ςθμείωμα και τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά κα κατατίκενται μζχρι τθν 26-07-2021  ςτα γραφεία του 
Διμου (αρμ. Μπαγκράτςα Χρυςοφλα τθλ.: 2462351110 κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. 
        Η παροφςα δθμόςια γνωςτοποίθςθ να δθμοςιευτεί ςτον τφπο , να 

τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ υπθρεςίασ , να αναρτθκεί 

ςτθ διαφγεια και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Δεςκάτθσ .  

Ο Δήμαρχοσ 

Κορδίλασ  Δημήτριοσ 
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