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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Ψαρών

Ο Δήμαρχος Ψαρών 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 Ψαρών

 Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Ψαρών 

προσκαλεί

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

Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Ψαρών, σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, συμμετοχής σε

ευρωπαϊκά-αναπτυξιακά προγράμματα και μηχανοργάνωσης του δήμου. 

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 Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα

της αλλοδαπής, οικονομικής κατεύθυνσης ή πληροφορικής.
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Γ) Να έχουν γνώση λογιστικής. 

Δ) Να έχουν πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate)

Ε) Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα γνώσης χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με τα κριτήρια του Α.Σ.Ε.Π.

ΣΤ) Να έχουν αποκτήσει ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των

Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  που  αποδεικνύεται  με  αξιόλογη  επιστημονική

ενασχόληση  (δημοσιεύσεις,  συμμετοχή  σε  συνέδρια,  ομάδες  εργασίας  κλπ)  ή  αξιόλογη

επαγγελματική  απασχόληση  ή  επαρκείς  γνώσεις  και  σημαντική  εμπειρία,  ανάλογη  με  τα

αντικείμενα  απασχόλησης.  Επίσης  η  ειδίκευση  αυτή  μπορεί  να  αποδεικνύεται  και  από  την

ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

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. 

Επίσης εκτός από τα ανωτέρω τυπικά προσόντα θα συνεκτιμηθούν γνώσεις ή εμπειρία

σχετικές  με την επικοινωνία  και  τα μέσα κοινωνικής  δικτύωσης (  δελτία τύπου-αναρτήσεις-

ενημέρωση  ιστοσελίδας  δήμου),  καθώς  και  πιθανή  συστατική  επιστολή  από  προηγούμενη

εργασιακή εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο της θέσης.

Ο  Ειδικός  Συνεργάτης  θα  απασχολείται  κατά  κύριο  λόγο,  με  την  ανάλυση  της

οικονομικής  διαχείρισης  και  των  οικονομικών  μεγεθών  του  Δήμου,  με  την  σύνταξη

φακέλων,  προώθηση,  συντονισμό  και  υλοποίηση  ευρωπαϊκών-επιχειρησιακών

προγραμμάτων και σχεδίων δράσης καθώς και με θέματα μηχανοργάνωσης.



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

1. Αίτηση

2. Σύντομο 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 Ψαρών θα γίνει όχι μόνο με την κατάθεση των

απαιτούμενων  από  την  προκήρυξη  δικαιολογητικών, αλλά  κατόπιν  συνεντεύξεως  από  τον

Δήμαρχο. 

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  κατατίθενται  μέχρι  την  29/7/2016,  στα  γραφεία  του  Δήμου (αρμόδιος

υπάλληλος: Φραγκογιάννης Διονύσιος τηλ: 2274350116) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ - ΨΑΡΑ -Τ.Κ 82104.

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο από τα γραφεία του Δήμου, καθώς και από την

ιστοσελίδα του Δήμου Ψαρών στην διεύθυνση :

www.dimospsaron.gr------->Προκηρύξεις- Διαγωνισμοί.

                                   Ο Δήμαρχος Ψαρών

                                                                                                   Βρατσάνος Κωνσταντίνος
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