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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 58 ν. 3852/10 για τις αρμοδιότητες Δημάρχου, όπως
τροποποιήθηκε από την παρ.1 του αρ. 203 του ν. 4555/2018.
2. Τις διατάξεις του αρ. 163 του ν. 3584/07 για τους Ειδικούς Συμβούλους –
Επιστημονικούς Συνεργάτες – Ειδικούς Συνεργάτες των Ο.Τ.Α., όπως
τροποποιήθηκε από το αρ. 78 του ν. 4604/2019 και το αρ. 15 του ν.
4623/2019.
3. Τις διατάξεις της παρ. ΣΤ, υποπαράγραφος ΣΤ1, παράγραφοι 1 και 2 του ν.
4093/2012.
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας (ΦΕΚ 1797/Β’/06.06.2012).
5. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη ως συμβούλου
του Δημάρχου σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης.
Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο
βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την
πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη ως συμβούλου του Δημάρχου
σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους Υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11έως και 17).
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής και Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών αντίστοιχα.
Γ) Άριστη γνώση ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
Δ) Προϋπηρεσία σε φορείς ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού.
Η πλήρωση της θέσεως του Επιστημονικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί ύστερα από
δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου µε απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα
προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα
ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τον προσλαµβανόµενο ειδικής σύβασης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά
δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη
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δημοσίευση της παρούσης, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα, να
τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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