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 ΔΗΜΟΙΑ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

 

      Ο Γήκαξρνο Υεξζνλήζνπ γλσζηνπνηεί όηη ζα πξνβεί, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. ηοσ άρθροσ 163 ηοσ Ν. 3584/2007 «Κώδικας Καηάζηαζης Δημοηικών και 

Κοινοηικών Τπαλλήλων» 

2. ηοσ άρθροσ 59 ηοσ ν. 3852/2010 «Νέα Αρτιηεκηονική ηης Ασηοδιοίκηζης 

και ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης – Πρόγραμμα Καλλικράηης», και  

3. ηην ΤΠ.Ε.Α. & Η.Δ εγκ. 55/74802/29-12-2010,  

ζηελ πιήξσζε ζέζεο  εηδηθώλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ θαη εηδηθόηεξα ζηελ 

πξόζιεςε κε εηδηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, έσο ηε 

ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ: 

ενός [1]  ειδικού  σμβούλοσ ν νπνίνο ζα  παξέρεη ζπκβνπιέο θαη δηαηππώλεη 

εμεηδηθεπκέλεο γλώκεο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζηνπο θάησζη ηνκείο:  

 Σνπξηζηηθή πξνβνιή , 

 Σνπξηζηηθό management , 

 ρεδηαζκό & Τινπνίεζε Πξνγξάκκαηνο Βηώζηκεο Σνπξηζηηθήο  Αλάπηπμεο ,   

 ρεδηαζκό Ιζηνζειίδαο θαη εθαξκνγώλ ζην δηαδίθηπν γηα ην Γήκν θαη  

 Οξγάλσζε & Λεηηνπξγία Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ ζην Γήκν 

Σν ζπκβνπιεπηηθό έξγν απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Γήκαξρν, ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη 

ηελ Δθηειεζηηθή  Δπηηξνπή . 

 Γηα ηελ πιήξσζε ηεο  παξαπάλσ ζέζεο  νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ απαξαίηεηα: 

α) Σα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ 

ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 17 ηνπ Ν. 3584/2007. 
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β) πηπρίν ή δίπισκα ζρνιήο Παλεπηζηεκηαθήο ή Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ ή 

ΣΔ) ή  απόθνηην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξία ή επαγγεικαηηθή 

εηδίθεπζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πνπ 

απνδεηθλύνληαη , ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 

γ) Δηδίθεπζε ζε επηζηεκνληθό ή επαγγεικαηηθό ηνκέα αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ, πνπ 

απνδεηθλύεηαη κε αμηόινγε επηζηεκνληθή ελαζρόιεζε (δεκνζηεύζεηο, ζπκκεηνρή ζε 

ζπλέδξηα, νκάδεο εξγαζίαο θιπ) ή αμηόινγε επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ή επαξθείο 

γλώζεηο θαη ζεκαληηθή εκπεηξία αλάινγε κε ηα αληηθείκελα απαζρόιεζεο. 

 Δπίζεο ε εηδίθεπζε απηή κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη θαη από ηελ ηδηόηεηα ησλ 

πξνζιακβαλνκέλσλ σο επαγγεικαηηώλ εηδηθήο εκπεηξίαο. 

 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ  κέρξη 29  Ννεκβξίνπ  2019 

ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ (Γνύξλεο) ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλάδνπλ κε ηα 

παξαπάλσ αλαθεξόκελα πξνζόληα καδί κε βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη ππεύζπλε 

δήισζή ηνπο, γηα ηελ πιήξσζε ησλ γεληθώλ πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ησλ άξζξσλ 11 

έσο 17 ηνπ Ν. 3584/2007. 

 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:    Έικα παλάθε   Σειέθσλν 2813 404663 

 Η παξνύζα δεκόζηα γλσζηνπνίεζε ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηνπηθό ηύπν θαη 

εηδηθόηεξα ζηηο εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ΝΔΑ ΚΡΗΣΗ,  θαη ΠΑΣΡΙΓΑ. 

 Θα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηεο ππεξεζίαο.  

 

   

 

                                                                                                                         Ο Δήμαρτος Υερζονήζοσ 

 

 

Ιωάννης έγκος 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Φ.1.1  

2. Φ. 48β  
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