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ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ
Ο Γήκαξρνο Εεξνύ έρνληαο ππόςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 & 59 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»
(ΦΔΚ 87 Α΄/07-06-2010), όπσο ηζρύνπλ.
Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11-17, 163 & 167 ηνπ Ν.3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα
Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143 Α΄/28-06-2007),
όπσο ηζρύνπλ.
Τελ ππ’ αξηζ. εγθύθιην 31/36567/10-05-2019 ΥΠ.ΔΣ., όπνπ δηεπθξηλίδεηαη όηη νη
ζέζεηο Δηδηθώλ Σπκβνύισλ ή Δηδηθώλ Σπλεξγαηώλ ή Δπηζηεκνληθώλ Σπλεξγαηώλ,
ζπληζηώληαη απηνδίθαηα εθ ηνπ λόκνπ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απαηηείηαη ε πξόβιεςή
ηνπο ζηνλ νηθείν Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ (ΦΔΚ
2237/η.Β΄/02-08-2012), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Τελ αξηζ.258/2019 Απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Εεξνύ, κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ ηέζζεξηο
(4) Αληηδήκαξρνη.
Τελ αξηζ. πξση.16836/2019 Βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ-Οηθνλνκηθώλ
Υπεξεζηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ.
Τελ αλάγθε επηθνπξίαο ηνπ Γεκάξρνπ Εεξνύ ζε ζέκαηα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο,
αλάδεημεο θαη εμσζηξέθεηαο ηνπ Γήκνπ ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν.

ΚΑΛΔΗ
Τνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ πιήξσζε ηεο αθόινπζεο ζέζεο:
Μίαο (1) ζέζεο Δηδηθνύ Σπλεξγάηε, ν νπνίνο ζα παξέρεη ζπκβνπιέο, ζα δηαηππώλεη
εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο γξαπηά ή πξνθνξηθά ζε ζέκαηα ηνπξηζκνύ, πξνβνιήο θαη
δηαθήκηζεο πνπ άπηνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, ζρεδηαζκνύ πξνγξακκάησλ πξνώζεζεο θαη δξάζεο δηαπνιηηηζκηθώλ
αληαιιαγώλ ζε εζληθό, επξσπατθό θαη δηεζλέο επίπεδν, πξνβνιήο θαη δηαρείξηζεο ησλ
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πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ δξάζεσλ θαη εθδειώζεσλ, ππνζηήξημεο ηεο
ζρεδίαζεο θαη θαηάξηηζεο πξνσζεηηθνύ ηνπξηζηηθνύ θαη δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ,
θαηάξηηζεο νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο
επθαηξηώλ γηα ζπλέξγεηεο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ, ζρεδηαζκνύ
θαη αλάπηπμεο ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ αλάδεημεο ησλ πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη
γεληθόηεξα ζα παξέρεη ππεξεζίεο, κέζα ζηνλ θύθιν ησλ γλώζεώλ ηνπ, ζε εμεηδηθεπκέλα
επηζηεκνληθά ζέκαηα, ζπλαθή κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο
θαζώο θαη ζε θάζε άιιε ζρεηηθή εξγαζία πνπ ηνπ αλαηίζεηαη από ηνλ νηθείν Γήκαξρν.
Οη ελδηαθεξόκελνη/λεο πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο πξνζόληα:
Α) Τα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ
κέξνπο ηνπ Ν.3584/2007 (άξζξα 11 έσο θαη 17). Γηα ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ
απαηηείηαη ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8
ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη πιεξνύληαη.
Β) Πηπρίν ή Γίπισκα ΑΔΗ ή ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο
αιινδαπήο.
Γ) Δηδίθεπζε ζε επηζηεκνληθό ή επαγγεικαηηθό ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ Οξγαληζκώλ
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ απνδεηθλύεηαη κε αμηόινγε επηζηεκνληθή ελαζρόιεζε
(δεκνζηεύζεηο, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, νκάδεο εξγαζίαο θ.ιπ.) ή αμηόινγε
επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ή επαξθείο γλώζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία, αλάινγε κε ηα
αληηθείκελα απαζρόιεζεο. Δπίζεο, ε εηδίθεπζε απηή κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη θαη από
ηελ ηδηόηεηα ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ σο επαγγεικαηηώλ εηδηθήο εκπεηξίαο. Ζ εκπεηξία
απνδεηθλύεηαη σο εμήο:
Για μεν ηοσς μιζθωηούς, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ,
θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειώλνληαη ν εξγνδόηεο, ην είδνο θαη
ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, κπνξνύλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεύζπλεο δήισζεο,
λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, από ηελ νπνία λα
πξνθύπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Για δε ηοσς ελεύθεροσς επαγγελμαηίες, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, ππεύζπλε δήισζε,
θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Γ) Πηπρίν θαιήο γλώζεο (Β2) ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.
Οη ελδηαθεξόκελνη/εο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο ηα αθόινπζα
δηθαηνινγεηηθά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα. Ήηνη:
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν (2) όςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο.
2. Φσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ πνπ απαηηνύληαη σο πξνζόλ δηνξηζκνύ.
3. Σύληνκν Βηνγξαθηθό Σεκείσκα θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν πνπ ηεθκεξηώλεη
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία.
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4. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όηη πιεξνύληαη ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ζην Α΄ κέξνο ηνπ Ν. 3584/2007 «Κύξσζε
ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ».
5. Απνδεηθηηθά εηδίθεπζεο ζε επαγγεικαηηθό ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ Οξγαληζκώλ
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή αμηόινγε επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ή επαξθείο γλώζεηο
θαη ζεκαληηθή εκπεηξία, αλάινγε κε ηα αληηθείκελα απαζρόιεζεο. Ζ εηδίθεπζε απηή
κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη θαη από ηελ ηδηόηεηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ σο
επαγγεικαηηώλ εηδηθήο εκπεηξίαο.
Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα
ππνβιεζνύλ ζην Γήκν Εεξνύ (Τκήκα Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ – Γξαθείν Πξνζσπηθνύ,
Πιαηεία Γ. Γελλεκαηά, Φηιηππηάδα 48200, ηει.2683360626, αξκόδηα ππάιιεινο
Καπθηά Βαζηιηθή) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5)
εξγάζηκσλ εκεξώλ, ε νπνία αξρίδεη από ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνύζαο ζε εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ.
Ζ παξνύζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαξηεζεί: α) ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ
καο, β) ζην δηαδηθηπαθό ηόπν «Γηαύγεηα» θαη γ) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Εεξνύ.
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
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