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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη του δημάρχου Σιντικής» 

 

Ο Δήμαρχος Σιντικής έχοντας υπόψη : 

- τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.» 

- τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 2134/13-7-2012)                                       

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

ειδικού συνεργάτη δημάρχου με τις εξής αρμοδιότητες: την παροχή πρόσθετων συμβουλών και τη 

διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες 

και λειτουργίες του δήμου και που άπτονται νομικών ζητημάτων, γνωμοδοτήσεις σχετικά με σκοπούμενες 

δράσεις του δήμου ως προς τη νομιμότητα τους, συμβουλές για ανεύρεση λύσεων σε αιτήματα πολιτών,  

με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης  πολιτών και  

της χρηστής διοίκησης, την εφαρμογή και τήρηση του κανονισμού για τη προστασία των προσωπικών 

δεδομένων σε όλες τις δραστηριότητες, τη διευθέτηση υποθέσεων του κτηματολογίου σχετικά με ακίνητα 

του δήμου και δασικές εκτάσεις.    

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 

3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, 

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι 

πληρούνται.  

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Νομικής (τμήμα νομικών σπουδών) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή 

δίπλωμα της αλλοδαπής, με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών 

του Π.Δ. 165/2000  

Γ) Να έχουν 10ετή  τουλάχιστον εμπειρία σε νομικά θέματα και κατά προτίμηση ειδίκευση κατά την ένοια 

του αρθρ.163 παρ.3εδ.γ΄Ν.3584/2007 στις αρμοδιότητες που περιγράφονται παραπάνω, καθώς και 

εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) 

ημερών που ξεκινάει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας  ήτοι έως και 8 Νοεμβρίου εξής 

δικαιολογητικά: 

1.Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού. 

2 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
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3.Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών 

4. Αποδεικτικά εμπειρίας 

5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα αποδεικνύει τα προσόντα τους. 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα 

του προσλαμβανόμενου.   

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται 

μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου στο γραφείο 8 του Δήμου (αρμ.κ.Μπιζέκη Αφροδίτη τηλ 2323350213) 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

                                                                                            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
                          Φώτιος Δομουχτσίδης 
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