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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Η Δήμαρχος Χαλκιδέων έχοντας υπόψη:
1.Την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ.Α’)
2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α’ 143/2007)
3.Tις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018
Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου της Δημάρχου ο/η οποίος/α θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα
σε θέματα οικονομικής, κοινωνικής και αστικής γεωγραφίας, χωροταξίας, πολεοδομίας, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, τοπικής ανάπτυξης και έργων υποδομής.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
α)Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου
μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
β)Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής.
γ)Να διαθέτουν μελετητικό Πτυχίο Κατηγορίας 2/Α (πολεοδομικά) και Κατηγορίας 16/Α (τοπογραφικές
μελέτες).
δ)Να διαθέτουν ειδικότερες γνώσεις σε θέματα:
 οικονομικής και κοινωνικής γεωγραφίας, αστικής γεωγραφίας, χωροταξίας, περιφερειακής
ανάπτυξης, πολεοδομικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ανάλυσης χώρου, διαχείρισης φυσικών πόρων,
 έργων υποδομής και αγροτικής ανάπτυξης, τοπογραφικών μελετών, πολεοδομικών σε σχέση
με την τοπική αυτοδιοίκηση.
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ε) Επίσης να διαθέτουν εμπειρία σε αντίστοιχα αντικείμενα σε ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από:
1.
2.
3.
4.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών.
Βιογραφικό σημείωμα.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007 ) και ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή και
5. Οποιαδήποτε δικαιολογητικά ή βεβαιώσεις στοιχειοθετούν την εμπειρία σε ΟΤΑ α΄ ή β΄βαθμού
6. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από την Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και την Τρίτη 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ληλαντίων & Μεγασθένους, αρμόδια υπάλληλος κ. Παυλάκη Σοφία
τηλέφωνο επικοινωνίας 2221355126.
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα), θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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