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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ [1] ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων,
Έχοντας υπόψη:
•
•
•
•
•
•

Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική στο χώρο της
Αυτ/σης – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ],
Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 [∆.Κ.Κ.],
Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 [Κ.Κ.∆.Κ.Υ.],
Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 [Μεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις],
Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, όπως
έχει δηµοσιευθεί στο αριθ. ΦΕΚ 3131/τ.Β΄/2011,
Την ανάγκη πρόσληψης ενός [1] Ειδικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου, αποφοίτου Α.Ε.Ι. µε
ειδίκευση σε θέµατα φυσικού περιβάλλοντος, δασικών περιοχών και πυρκαγιών,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την πρόσληψη ενός [1] Ειδικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου, µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και ειδικότερα µέχρι τη λήξη της παρούσας ∆ηµοτικής
Περιόδου, ο οποίος θα είναι απόφοιτος A.E.I. και ειδικότερα του Τµήµατος Αγρονόµων
και Τοπογράφων Μηχανικών, µε ειδίκευση σε θέµατα φυσικού περιβάλλοντος, δασικών
περιοχών και πυρκαγιών.
2. Ο συγκεκριµένος θα απασχολείται ως σύµβουλος του ∆ηµάρχου σε θέµατα διαχείρισης
του φυσικού περιβάλλοντος του ∆ήµου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, σε θέµατα
χωροταξικού σχεδίου των ορεινών δασικών περιοχών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας Κρεστένων και σε θέµατα χαρτογράφησης δασικών περιοχών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας
- Κρεστένων, για την άµεση παρέµβαση σε περίπτωση πυρκαγιών.
3. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισµού, όπως αυτά
προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 17 του Ν. 3584/2007 και ειδικότερα:
•

Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των
καθηκόντων τους,

•

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,

•

Να µην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα, ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική
αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυµα ή ασυµβίβαστο µε την παραπάνω
θέση,

•

Να µην έχουν απολυθεί από προηγούµενη κατεχόµενη συναφή θέση για
πειθαρχικούς λόγους.

4. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να κατέχουν τα ειδικά προσόντα διορισµού που
απορρέουν από το εκτελούµενο έργο και ειδικότερα:
•

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού.

•

Πτυχίο γνώσης Αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο PROFICIENT.

•

Οποιαδήποτε Βεβαίωση ∆ηµόσιας Αρχής, από την οποία να προκύπτει η
ειδίκευση στα επιµέρους ζητούµενα θέµατα, όπως αυτά αποτυπώνονται στην
παρ. 2 της παρούσας Ανακοίνωσης.

5. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και
∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
•

Αίτηση.

•

Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα.

•

Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.

•

Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών.

•

Φωτοαντίγραφο Τίτλου Αγγλικής γλώσσας.

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι δεν έχουν κώλυµα του
άρθρου 16 του Ν. 3584/2007.

•

Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την ειδίκευση.

6. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου, µέσα σε προθεσµία πέντε [5] ηµερών
από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας.
7. Η παρούσα Ανακοίνωση να δηµοσιευθεί σε µια ηµερήσια Τοπική Εφηµερίδα, να
αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και να τοιχοκολληθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου.
Ο ∆ήµαρχος
∆ιονύσιος Μπαλιούκος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- Πρ/νος ∆/νσης ∆/κού – Οικ/κού ∆ήµου.
- Τµ. Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας ∆ήµου.

