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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΕΗΝΗ
Έρνληαο ππόςε:
1.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο», πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ δεκάξρνπ.
2.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κώδηθαο Καηάζηαζεο
Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ».
3.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ο.Δ.Υ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα
θαη πξνβιέπνληαη πέληε (5) ζέζεηο εηδηθώλ ζπκβνύισλ, επηζηεκνληθώλ
ζπλεξγαηώλ ή εηδηθώλ ζπλεξγαηώλ.
4.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα
Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ» πεξί Δηδηθώλ ζπκβνύισλ ή Δηδηθώλ
Σπλεξγαηώλ ή Δπηζηεκνληθώλ Σπλεξγαηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
από 01-01-2013 ζύκθσλα κε ηηο πεξηπη. 1 θαη 2 ηεο ππνπαξ. ΣΤ.1. ηνπ
άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν.4093/12 (ΦΔΚ 222/12.11.2012 ηεύρνο Α').
5.
Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.3979/2011.
6.
Τν γεγνλόο όηη ζην Γήκν Μεζζήλεο ζήκεξα ππάξρεη κία (1) θελή ζέζε
από ηηο πέληε (5) ζέζεηο Δηδηθώλ Σπκβνύισλ ή Δηδηθώλ Σπλεξγαηώλ ή
Δπηζηεκνληθώλ Σπλεξγαηώλ.
7.
Τελ αλάγθε επηθνπξίαο ηνπ Γεκάξρνπ ζε εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά
θαη ηερληθά ζέκαηα, γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπώλ ηνπ Γήκνπ, παξνρήο
βνήζεηαο ζε εηδηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηνπ
Γήκνπ, ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ζηνλ ηνκέα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ θαη
θάζε άιιε εξγαζία πνπ ζα ηνπ αλαηίζεηαη από ην Γήκαξρν.
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8.
Τελ αλάγθε πινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε ζέκαηα έληαμεο έξγσλ ζε
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο
γεληθόηεξεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζρεηηθώλ ελεξγεηώλ ηνπ Γήκνπ.
9.
Τελ 5458/10-04-2018 βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο πεξί
ύπαξμεο ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Όηη ν Γήκνο Μεζζήλεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξόζιεςε, ελόο (1)
Δηδηθνύ Σπλεξγάηε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.
3584/2007, κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ, θαη
ζπγθεθξηκέλα, έλα (1) άηνκν ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί ζε Σεχνικά θέμαηα κε
Πηπρίν ή δίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν
πηπρίν ή δίπισκα ηεο αιινδαπήο, θιάδνπ θαη εηδηθόηεηαο, Σοπογράθου
Μηχανικού.
Απαιηούμενα προζόνηα
1.
Τα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ ησλ άξζξσλ 11-17 ηνπ Ν. 3584/2007.
Γηα ηελ α’ πεξίπησζε Πηπρίν ή δίπισκα Παλεπηζηεκηαθήο
Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο αιινδαπήο,
θιάδνπ θαη εηδηθόηεηαο, Σοπογράθου Μηχανικού.
2.
Γλώζε Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνύ Η/Υ.
3.
Αμηόινγε επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ε επαξθείο γλώζεηο θαη εκπεηξία,
πνπ απνδεηθλύεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3584/2007
θαη ζπγθεθξηκέλα «εηδίθεπζε ζε
επηζηεκνληθό ή επαγγελμαηικό ηομέα απμοδιοηήηων ηων Οπγανιζμών Τοπικήρ
Αςηοδιοίκηζηρ, πος αποδεικνύεηαι με αξιόλογη επιζηημονική εναζσόληζη
(δημοζιεύζειρ, ζςμμεηοσή ζε ζςνέδπια, ομάδερ επγαζίαρ, κ.λ.π.) ή αξιόλογη
επαγγελμαηική απαζσόληζη, ή επαπκείρ γνώζειρ και ζημανηική εμπειπία,
ανάλογη με ηα ανηικείμενα απαζσόληζηρ. Επίζηρ, η ειδίκεςζη αςηή μποπεί να
αποδεικνύεηαι και από ηην ιδιόηηηα ηων ενδιαθεπομένων ωρ επαγγελμαηιών
ειδικήρ εμπειπίαρ».
Απαραίηηηα δικαιολογηηικά
1.
Αίηεζε
2.
Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
3.
Βηνγξαθηθό ζεκείσκα
4.
Τίηιν ζπνπδώλ
5.
Απόδεημε ηεο γλώζεο Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνύ Η/Υ, όπσο ηζρύεη γηα
ηνπο ππνςεθίνπο γηα δηνξηζκό ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη
Ο.Τ.Α.
6.
Απόδεημε επαγγεικαηηθήο απαζρόιεζεο ε επαξθείο γλώζεηο θαη
εκπεηξία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
163 ηνπ Ν. 3584/2007).
7.
Υπεύζπλε δήισζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ όηη πιεξνύληαη νη
πξνϋπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 11-17 ηνπ Ν. 3584/2007.
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Η επηινγή ζα γίλεη από ηνλ Γήκαξρν, ν νπνίνο ζα απνθαζίζεη θαηά ηελ
θξίζε ηνπ γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πξνζιακβαλνκέλνπ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
163 ηνπ Ν.3584/2007).
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ από
ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζηνλ ηύπν, λα ππνβάινπλ
ζρεηηθή αίηεζε θαη βηνγξαθηθό ζεκείσκα, καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
ζην Τκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο
(Γ/λζε: Π. Πησρνύ - Μεζζήλε, ηει. 2722360155-156), ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ώξεο.
Η πξνθήξπμε απηή, λα αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ, ζην πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ, θαη λα
δεκνζηεπηεί πεξίιεςε απηήο ζηνλ ηνπηθό ηύπν.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΩΝΗ

