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ΔΗΜΟΙΑ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

Για ηην πλήπυζη μιαρ (1) θέζηρ Διδικού Σςμβούλος, βάζει ηυν διαηάξευν ηος 

άπθπος 163 ηος Ν. 3584/07, όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει. 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 1 πεπίπη. δ’ ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852 / 2010  

         ( ΦΔΚ 87 Α', Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ ). 

2. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 163 ηος ν.3584/2007 Κύπυζη ηος Κώδικα 

Γημοηικών και Κοινοηικών Υπαλλήλυν», όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει 

 

 

ΚΑΛΕΙ 

Τοςρ ενδιαθεπόμενοςρ να ςποβάλλοςν ενηόρ πένηε ( 5 ) ημεπών από ηη δημοζίεςζη 

ηηρ παπούζηρ Γνυζηοποίηζηρ ζηον ηύπο, ζσεηική αίηηζη με βιογπαθικό ζημείυμα 

για ηην πλήπυζη μίαρ θέζηρ Διδικού Σςμβούλος  Γημάπσος  ζε θέμαηα ππνζηήξημεο 

ρξεκαηνδνηνύκελωλ έξγωλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, βειηίωζεο ειεθηξνινγηθώλ 

ΑΔΑ: 6Π12ΩΚ0-ΓΔΖ



εγθαηαζηάζεωλ,  θαζώο επίζεο ηελ επηθνπξία ηνπ Δεκάξρνπ ζε ηερληθά ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε δίθηπα θαη ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

Για ηην πλήπυζη ηηρ θέζηρ Διδικού Σςμβούλος ηος Γημάπσος απαηηνύληαη ηα 

παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά :  

Α) ηα γεληθά πξνζόληα διοπιζμού πος πποβλέπεηαι για ηοςρ ςπαλλήλοςρ ηος ππώηος 

μέποςρ ηος ν.3584/07 ( άπθπα 11 έυρ 17). Για ηα γενικά πποζόνηα διοπιζμού 

απαιηείηαι συπιζηή από ηην αίηηζη, ςπεύθςνη δήλυζη ηος ςποτηθίος, καηά ηο 

άπθπο 8 ηος ν.1599/1986, ζηην οποία να δηλώνεηαι όηι πληπούνηαι, 

Β) Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  (ΤΕ ) Ηλεκηπολόγυν Μησανικών ηηρ ημεδαπήρ ή 

ιζόηιμο πηςσίο ηηρ αλλοδαπήρ,  

Γ)  Άδεια άζκηζηρ Δπαγγέλμαηορ  

Γ) Να έσοςν επαγγελμαηική απαζσόληζη ή επαπκείρ γνώζειρ και εμπειπία – 

πποϋπηπεζία ανάλογη με ηα ανυηέπυ ανηικείμενα απαζσόληζηρ, 

Οη αηηήζεηο ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ κε ην βηνγξαθηθό ζεκείωκα θαη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεληαη ζην Γξαθείν Δηαρείξηζεο Αλζξωπίλνπ 

Δπλακηθνύ  ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο ( ηει 2332350335 - 6 ) θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο, εληόο πέληε ( 5 ) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζεο 

Γλωζηνπνίεζεο ζηνλ ηύπν . 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 

 

ΑΔΑ: 6Π12ΩΚ0-ΓΔΖ


		2022-11-16T14:01:01+0200
	Athens




