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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 167 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κύ-

ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 περ. ε΄ της αριθμ.33/2006 Π.Υ.Σ., όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 3098/τ. 

Β’/30-12-2011), όπως ισχύουν. 

Κ α λ ε ί  
τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό ση-

μείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συ-

νεργάτη του Δήμου Κατερίνης.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέ-

ρους του Ν.3584/2007 (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 δηλώνεται ότι πληρούνται.  

Β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της η-

μεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής όλων των κλάδων των Μηχανικών.  

Γ. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης. 
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Δ. Να έχουν αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση και σημαντική εμπειρία σε τεχνικά θέματα 

των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων αυτών, όπως στη μελέτη και επίβλεψη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων, ιδίως όσων υλοποιούνται δια μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτού-

νται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις, σε θέματα 

πολεοδομίας, έκδοσης οικοδομικών αδειών και σύνταξης μελετών, καθώς και σε κατασκευ-

αστικά έργα σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η εμπειρία αποδεικνύεται 

ως εξής: 

 Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υπο-

ψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδό-

της, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του 

δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προ-

σκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να 

προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.  

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δή-

λωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια 

της εξειδικευμένης εμπειρίας.  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα 

κατατίθενται μέχρι και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώ-

πινου Δυναμικού του Δήμου (1ος όροφος, γραφείο 9, τηλ.2351350406 – 411 – 412) κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΚΚααττεερρίίννηηςς  

  
  

ΣΣάάββββααςς  ΧΧιιοοννίίδδηηςς 
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