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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:   Πρόσληψη δύο (2) ειδικών συνεργατών βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 

του Ν. 3584/2007. 

 

                                            Ο Δήμαρχος Ηράκλειας  

Έχοντας υπόψη : 

- τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07  

- τον ΟΕΥ του Δήμου Ηράκλειας 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την 

πλήρωση:  

α)  Μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη κατηγορίας ΤΕ Πολιτικών Δομικών έργων  

β)  Μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών.  

Ως αντικείμενο εργασίας των ανωτέρω θα είναι: 

 Η υποβοήθηση των Υπηρεσιακών μονάδων στην Σύνταξη, υλοποίηση και 

παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου. 

 Στην Μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την αποτίμηση, τη 

συντήρηση του Δομημένου ή Διαμορφωμένου περιβάλλοντος   και  

ο συντονισμός των υπηρεσιών για την ωρίμανση, την ένταξη και τη χρηματοδότηση 

αναπτυξιακών δράσεων του Δήμου Ηράκλειας . 

Με καθήκοντα την παροχή συμβουλών και διατύπωση ειδικευμένων γνωμών γραπτά 

ή προφορικά προς τις υπηρεσιακές μονάδες, τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο 

και τα  όργανα διοίκησης για θέματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου 

και των ειδικών θεμάτων ενασχόλησης που θα ανατίθενται από τον Δήμαρχο.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 
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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) Για την πρώτη θέση  Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ 

), Πολιτικών Δομικών έργων ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή 

τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., 

με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του 

Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την 

αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998. 

      Για την δεύτερη θέση  Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ ), Πολιτικών Μηχανικών ή ισότιμο πτυχίο ή 

δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής 

ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 

δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 13 Ιουλίου 2020 στα γραφεία του Δήμου 

(αρμ  Παντελίδης Ιάκωβος   τηλ 23253 50116 & 50118) κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

   Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα του Νομού, να γίνει 

ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Ηράκλειας.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

                                                                                                           ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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