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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη 

Ο Δήμαρχος  Οινουσσών έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

• Τη  με  αριθμ.  πρωτ.  55/74802/29-12-2010  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα:  «Οδηγίες  σχετικά με το προσωπικό 

ειδικών θέσεων»

• Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012

• τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Οινουσσών

• Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Οινουσσών 

προσκαλεί
τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν  αίτηση  σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης 

Ειδικού  Συνεργάτη  του  Δημάρχου  Οινουσσών,  για  την  υποστήριξη  Δημάρχου  σε  θέματα 

διοίκησης Οικονομικών Υπηρεσιών και διαχείρισης του αναπτυξιακού προγράμματος δράσης, 

της  παρακολούθησης και της υλοποίησής του.

 Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Ν. 3584/07.  

Β) Να  είναι  κάτοχοι  τίτλου  σπουδών  Οικονομικών  Πανεπιστημίων  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  ή 

ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής  . 

Γ) Να έχουν αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις σε θέματα αρμοδιοτήτων 

ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων τους ή σε αντίστοιχες υπηρεσίες δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 



Για μεν τους μισθωτούς με 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. 

Ο Ειδικός Συνεργάτης θα απασχολείται κατά κύριο λόγο, με την οικονομική διαχείριση 

του Δήμου, με την κατάθεση προτάσεων και την παρακολούθηση ευρωπαϊκών- επιχειρησιακών 

προγραμμάτων  και  σχεδίων  δράσης  και  ιδίως  με  το  νέο  ΕΣΠΑ.  Επίσης,  με  την  παροχή 

υποστήριξης  σε  ειδικά  θέματα  που  απασχολούν  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου,  την 

υποστήριξη  και  προώθηση  πρωτοβουλιών  του  Δημάρχου  για  την  επίτευξη  αναπτυξιακών 

στόχων.  Θα  συνεκτιμηθούν  γνώσεις  ή  εμπειρία  σχετικές  με  την  χρήση  των  σύγχρονων 

τεχνολογιών (διαδίκτυο, κ.λπ) .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών 

4. Αποδεικτικά σχετικής με το αντικείμενο εμπειρίας

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται 

τα γενικά  προσόντα διορισμού.

  Η επιλογή  του ειδικού  συνεργάτη  του Δήμου Οινουσσών θα  γίνει  όχι  μόνο με  την 

κατάθεση  των  απαιτούμενων  από  την  προκήρυξη  δικαιολογητικών, αλλά  κατόπιν 

συνεντεύξεως  από  τον  Δήμαρχο  και  την  συνεκτίμηση  των  τυπικών  και  ουσιαστικών 

προσόντων. 

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος 

θα  προσλάβει  το  πρόσωπο που κατά  την  κρίση  του είναι  κατάλληλο  (παρ.4  άρθρο  163 Ν. 

3584/2007).

Η  πρόσληψη  θα  ολοκληρωθεί  με  την  υπογραφή  από  τον  προσλαμβανόμενο  ειδικής 

σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της 

τρέχουσας θητείας του δημάρχου.



Οι  αιτήσεις  των  ενδιαφερομένων,  με  βιογραφικό  σημείωμα  και  τα  σχετικά 

δικαιολογητικά θα αποστέλλονται  μέχρι την Παρασκευή 8/1/2016,  στα γραφεία του Δήμου 

Οινουσσών, Οινούσσες ΤΚ: 82101, εις προσοχήν  κας. Μ. Ηλιοπούλου. Πληροφορίες στο τηλ: 

2271351318 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στο 

ηλ.ταχ.: mayor@0814.syzefxis.gov.gr . 

                                 

                                                                                                               Ο Δήμαρχος Οινουσσών

                                                                                                          Στέφανος Βογιατζής
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