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ΔΗΜΟΙΑ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

Για την πλόρωςη μιασ (1) θϋςησ Ειδικού Συνεργϊτη, βϊςει των διατϊξεων του 

ϊρθρου 163 του Ν. 3584/07, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΟΤΑ 

Έχοντασ υπόψη: 

1. Τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 58 του ν. 3852/2010 « Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ 

Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ - Πρόγραμμα 

Καλλικρϊτησ».  

2. Τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 163 του ν.3584/2007 Κύρωςη του Κώδικα 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλόλων», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει 

 

 

ΚΑΛΕΙ 

Τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβϊλλουν ενηός πένηε ( 5 ) ημερών από ηη 

δημοζίεσζη ηης παρούζης Γνωζηοποίηζης ζηον ηύπο, ζτεηική αίηηζη με βιογραθικό 

ζημείωμα για ηην πλήρωζη μίας θέζης Ειδικού Συνεργϊτη  Δημάρτοσ ςε θϋματα  

δράςεων πολιτιςτικού περιεχομένου και προγραμμάτων που αφορούν 

τισ τέχνεσ (εικαςτικέσ και εφαρμοςμένεσ). 



Για ηην πλήρωζη ηης θέζης Ειδικού Σσνεργάηη ηοσ Δημάρτοσ απαιηούνηαι ηα 

παρακάηω δικαιολογηηικά :  

Α) τα γενικά προςόντα διοριςμού που προβλϋπεται για τουσ υπαλλόλουσ του 

πρώτου μϋρουσ του ν.3584/07 ( ϊρθρα 11 ϋωσ 17). Για τα γενικϊ προςόντα 

διοριςμού απαιτεύται χωριςτό από την αύτηςη, υπεύθυνη δόλωςη του 

υποψηφύου, κατϊ το ϊρθρο 8 του ν.1599/1986, ςτην οπούα να δηλώνεται ότι 

πληρούνται, 

Β) πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ τησ ημεδαπόσ ό ιςότιμο πτυχύο 

τησ αλλοδαπόσ,  

Γ)ειδύκευςη ςε επιςτημονικό ό επαγγελματικό τομϋα αρμοδιοτότων των 

Οργανιςμών Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ που αποδεικνύεται με αξιόλογη 

επιςτημονική εναςχόληςη  (δημοςιεύςεισ, ςυμμετοχό ςε ςυνϋδρια, ομϊδεσ 

εργαςύασ, ςχετικϊ με το αντικεύμενο τησ θϋςησ κ.λ.π.) ό αξιόλογη 

επαγγελματική απαςχόληςη ό επαρκεύσ γνώςεισ και ςημαντικό εμπειρύα 

ανϊλογη με το αντικεύμενο απαςχόληςη. Επύςησ η ειδύκευςη ό η εμπειρύα μπορεύ 

να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προςλαμβανομϋνων ωσ 

επαγγελματιών ειδικόσ εμπειρύασ.  

Δ) πτυχίο Αγγλικών(καλό γνώςη κατ΄ ελϊχιςτον) 

Οι αιηήζεις ηων ενδιαθερομένων με ηο βιογραθικό ζημείωμα και ηα ζτεηικά 

δικαιολογηηικά θα αποζηέλλονηαι ζηο e-mail : papakosta@naoussa.gr, ενηός 

πένηε ( 5 ) ημερών από ηη δημοζίεσζη ηης παρούζης Γνωζηοποίηζης ζηον ηύπο . 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΟΤΑ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 

 


