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ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ
Για τθν πλιρωςθ μίασ (1) κζςθσ Ειδικοφ υμβοφλου Δθμάρχου, Πανεπιςτθμιακισ
Εκπαίδευςθσ.
Ο Διμαρχοσ Θιρασ
Ζχοντασ υπόψη:
1. Τισ διατάξεισ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Τισ διατάξεισ του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 όπωσ τροποποιήθηκαν με τισ
διατάξεισ του άρθρου 213 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 τ. Α/18) και του άρθρου 15
του Ν. 4623/19
3. Την υπ’ αριθμόν 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκφκλιο του Τμήματοσ
Προςωπικοφ Ο.Τ.Α. τησ Δ/νςησ Οργάνωςησ και Λειτουργίασ ΟΤΑ τησ Γενικήσ
Δ/νςησ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςησ και
Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ «Οδηγίεσ ςχετικά με το προςωπικό ειδικϊν
θζςεων των Περιφερειϊν και Δήμων τησ Χϊρασ».
4. Τισ διατάξεισ του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010.
5. Τισ διατάξεισ του άρθρου 11 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ τ. Αϋ/16-6-2011) για
την ηλεκτρονική διακυβζρνηςη και λοιπζσ διατάξεισ.
6. Την ανάγκη πρόςληψησ για την επικουρία του Δημάρχου ενόσ Ειδικοφ
Συμβοφλου Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ.
ΠΡΟΚΑΛΕΙ
Όςουσ πτυχιοφχουσ των τομζων Δημόςιασ Διοίκηςησ και Πολιτικήσ Επιςτήμησ
ενδιαφζρονται να καταλάβουν τη θζςη του Ειδικοφ Συμβοφλου Δημάρχου, για
υποβοήθηςη του Δημάρχου ςε θζματα εκπόνηςησ και παρακολοφθηςησ μελετϊν,
ςχεδιαςμό αναπτυξιακϊν νηςιωτικϊν πολιτικϊν καθϊσ επίςησ και ςε θζματα
λειτουργίασ οργανικϊν μονάδων και επιτροπϊν, να υποβάλουν ςχετική αίτηςη ςτο
Γραφείο Δημάρχου Θήρασ (Δημαρχείο Θήρασ, Φηρά Θήρασ, ϊρεσ 07:00 - 15.00
καθημερινά).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να κατζχουν τα γενικά και τυπικά προςόντα
διοριςμοφ και την ειδική εμπειρία που προβλζπεται ςτο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007
δηλαδή:
1. Να ζχουν Ελληνική ιθαγζνεια ή την ιθαγζνεια χϊρασ που ανήκει ςτην
Ευρωπαϊκή Ζνωςη (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007).

2. Να ζχουν ςυμπληρϊςει το κατϊτατο όριο ηλικίασ διοριςμοφ ( 21 ο ζτοσ, άρθρο
13 του Ν. 3584/2007).
3. Να είναι υγιείσ (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
4. Να ζχουν εκπληρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ή να ζχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτζσ (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
5. Να μην ζχουν ποινική καταδίκη, ςτερητική ή επικουρική δικαςτική
ςυμπαράςταςη ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
6. Να μην ζχουν απολυθεί από άλλη θζςη για πειθαρχικοφσ λόγουσ (άρθρο 17 του
Ν. 3584/2007).
Οι υποψιφιοι πρζπει να ςυνυποβάλουν με τθν αίτθςι τουσ:
1. Βιογραφικό ςημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότητασ.
3. Πτυχίο ςτουσ τομείσ Δημόςιασ Διοίκηςησ και Πολιτικήσ Επιςτήμησ
Πανεπιςτημίου τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμο πτυχίο ή δίπλωμα τησ αλλοδαπήσ.
4. Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν.
5. Αποδεικτικό άριςτησ γνϊςησ ξζνησ γλϊςςασ.
6. Εμπειρία ςε θζματα οργάνωςησ και διοίκηςησ ΟΤΑ.
7. Υπεφθυνη δήλωςη του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι ςε περίπτωςη επιλογήσ
τουσ, θα προςκομίςουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163
του Ν.3584/07 ζγγραφα που πιςτοποιοφν την κατοχή των γενικϊν και τυπικϊν
προςόντων διοριςμοφ (ςφμφωνα με τα άρθρα 11-17) του ανωτζρω νόμου.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, o οποίοσ θα αποφαςίςει κατά την κρίςη
του για την καταλληλότητα του προςλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του
Ν.3584/07).
Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων μαηί µε τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
πρζπει να υποβλθκοφν ςτο Διμο µασ, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) ιμερϊν, θ οποία
αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ τελευταίασ δθμοςιοποίθςθσ τθσ παροφςασ. Η
δθμοςίευςθ κα γίνει ςε µια εφθμερίδα του Νομοφ Κυκλάδων, ςτο πρόγραμμα
Διαφγεια και ςτον διαδικτυακό τόπο του Διμου www.thira.gov.gr.
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ μποροφν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το
Γραφείο προςωπικοφ (τηλ. 2286360142/141) κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ.
Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί ςτο Δημοτικό Κατάςτημα του Δήμου, ςτο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτον διαδικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοςιευθεί ςε
ημερήςια εφημερίδα των Κυκλάδων.

Ο Διμαρχοσ Θιρασ

Αντϊνιοσ ιγάλασ

