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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Πύλης
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει, και αφορά τις θέσεις Ειδικών Συμβούλων Επιστημονικών Συνεργατών - Ειδικών Συνεργατών των ΟΤΑ
3. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ.6 του Ν.4604/2019 με το οποίο ολοκληρώνονται οι
μεταβολές που επήλθαν στο καθεστώς του προσωπικού ειδικών θέσεων των πρωτοβάθμιων
ΟΤΑ με το «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» - άρθρο 213 του ν.4555/2018
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του ν.2190/1994 σύμφωνα με τις οποίες οι
μετακλητοί υπάλληλοι δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου
άρθρου.
5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα, Δημοτικών επιχειρήσεων και εταιρειών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πύλης αίτηση
συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, για την πλήρωση
μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχολείται στο Δήμο για την παροχή υπηρεσιών
σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα:
Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε τεχνικά θέματα, στην παρακολούθηση και διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων και μη, δημόσιων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στην ενημέρωση και
συνεχή
τροφοδότηση
του
ολοκληρωμένου
πληροφοριακού
συστήματος
για
τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα ΟΤΑ με τα παρακάτω πρόσθετα προσόντα :
α. Πτυχίο ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής,
β. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, γνώση και ενασχόληση σε τεχνικά θέματα, στην
παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων και μη, δημόσιων και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, στην ενημέρωση και συνεχή τροφοδότηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΟΤΑ τουλάχιστον 5 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι, πλέον των παραπάνω προσόντων, θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και
τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπεται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
Για την πλήρωση της θέσης, όσοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο

πρωτοκόλλου του Δήμου σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας



Φωτοτυπία των τίτλων σπουδών τους



Βιογραφικό σημείωμα



Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού όπως ορίζονται στα άρθρα 11 έως και 17 του
Ν.3584/2007 (ενώ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο κατά το
διορισμό).

Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται
τα πρόσθετα προσόντα που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας
Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την
καταλληλόλητα του προσλαμβανομένου ( παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).
Ο ειδικός Συνεργάτης θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,
εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα του και τα υπόλοιπα ζητήματα ορίζονται στο
άρθρο 163 του ν. 3584/2007.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (τηλ. 2434350123 & 2434350126) κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας
σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.
Η γνωστοποίηση αυτή θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, θα δημοσιευθεί σε μία
(1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης.
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