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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ                                                  Γοφρνεσ:15.06.2020  
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ               Αριθμ. Πρωτ.:8651 
 
 
Σαχ. Δ/νςθ : Γοφρνεσ 
Σαχ. Κϊδικασ : 70014 
Πλθροφορίεσ :Σαςιοφδθ Καλλιρόθ 
Σθλζφωνο  : 2813404614 
FAX  : 2813404608 
 

 ΔΗΜΟΙΑ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ  

Ο Δήμαρχοσ Χερςονήςου γνωςτοποιεί ότι θα προβεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
 

1. των άρκρων 58 και 59 του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει   

2. του άρκρου 163 του Ν.3584/2007 (Α’ 143) «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ 
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.6 του άρκρου 58 του Ν.3966/2011 (Α’ 118, με τθν παρ.2 
του άρκρου 44 του Ν.4447/2016 (Α’ 241), το άρκρο 213 του Ν. 4555/2018 (Αϋ133), τθν 
παρ. 6 του άρκρου 78 του Ν.4604/2019 (Α’ 50) και τισ περ. α’ και β’ τθσ παρ.2 του 
άρκρου 15 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και ιςχφει ςιμερα. 

3. τθν ΤΠ.Ε.Α. & Η.Δ εγκ. 55/74802/29-12-2010  
4. τον προχπολογιςμό Εςόδων - Εξόδων του Διμου, οικονομικοφ ζτουσ 2020 όπου  

υπάρχει επαρκισ ςχετικι πίςτωςθ ςτον Κ.Α. 00.6031.0002  για τισ αποδοχζσ των 
Ειδικϊν υμβοφλων – Ειδικϊν υνεργατϊν και τθν  αρικμ. ΑΑΤ ΜΙΘ 3/2020  

 

ςτθν πλιρωςθ κζςθσ  ειδικϊν κατθγοριϊν προςωπικοφ και ειδικότερα ςτθν πρόςλθψθ με 
ειδικι ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ζωσ τθ λιξθ τθσ κθτείασ 
τθσ τρζχουςασ δθμοτικισ περιόδου: 
ενόσ [1]  Ειδικοφ υνεργάτη, ο οποίοσ κα  παρζχει ςυμβουλζσ και διατυπϊνει 
εξειδικευμζνεσ γνϊμεσ, γραπτά ι προφορικά, ςτουσ κάτωκι τομείσ:  

- Πρωτογενοφσ Σομζα 
- Διαχείριςθσ γεωργικϊν οικοςυςτθμάτων και περιβάλλοντοσ 
- Επιχειρθματικότθτασ  
- Καινοτομίασ  

Σο ςυμβουλευτικό ζργο απευκφνεται προσ το Διμαρχο, το Δθμοτικό υμβοφλιο και τθν 
Εκτελεςτικι  Επιτροπι . 
Για τθν πλιρωςθ τθσ  παραπάνω κζςθσ  οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να διακζτουν 
απαραίτθτα: 
α) Σα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ των ΟΣΑ 
 ςτισ διατάξεισ των άρκρων 11 και 17 του Ν. 3584/2007 
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γ) Ειδίκευςθ ςε επιςτθμονικό ι επαγγελματικό τομζα αρμοδιοτιτων των ΟΣΑ, που 
αποδεικνφεται με αξιόλογθ επιςτθμονικι εναςχόλθςθ (δθμοςιεφςεισ, ςυμμετοχι ςε 
ςυνζδρια, ομάδεσ εργαςίασ κλπ) ι αξιόλογθ επαγγελματικι απαςχόλθςθ ι επαρκείσ 
γνϊςεισ και ςθμαντικι εμπειρία ανάλογθ με τα αντικείμενα απαςχόλθςθσ. 
 Επίςθσ θ ειδίκευςθ αυτι μπορεί να αποδεικνφεται και από τθν ιδιότθτα των 
προςλαμβανομζνων ωσ επαγγελματιϊν ειδικισ εμπειρίασ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν  μζχρι   29 Ιουνίου 2020 ςτθν ζδρα του 
Διμου (Γοφρνεσ) τα ςχετικά δικαιολογθτικά που ςυνάδουν με τα παραπάνω αναφερόμενα 
προςόντα μαηί με βιογραφικό ςθμείωμα και υπεφκυνθ διλωςι τουσ, για τθν πλιρωςθ 
των γενικϊν προςόντων διοριςμοφ των άρκρων 11 ζωσ 17 του Ν. 3584/2007. 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:    Ζλμα πανάκθ   Σθλζφωνο 2813 404663 
Η παροφςα δθμόςια γνωςτοποίθςθ κα δθμοςιευκεί ςτον τοπικό τφπο και ειδικότερα ςτισ 
θμεριςιεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ ΝΕΑ ΚΡΗΣΗ,  και ΠΑΣΡΙΔΑ. 
Θα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και κα τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα 
ανακοινϊςεων τθσ υπθρεςίασ.  
 
                                                                              Ο Δήμαρχοσ Χερςονήςου 

 

     Ιωάννησ ζγκοσ 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Φ.1.1  
2. Φ. 48β  
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