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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Νέστου
Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α’) που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών  και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων»  (ΦΕΚ  143/τ.Α’/28-06-2007)  όπως
τροποποιήθηκε  και  αντικαταστάθηκε  με  τις  διατάξεις  των  παρ.  2Α  και  2Β   του
άρθρου 15 του Ν. 4623/2019.

3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Νέστου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄/1708/11-7-2013 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με τις οποίες σε κάθε
δήμο  συνιστώνται  θέσεις  Ειδικών  Συμβούλων  ή  Ειδικών  Συνεργατών  ή
Επιστημονικών  Συνεργατών,  συνολικού  αριθμού  ίσου  με  τον  αριθμό  των
Αντιδημάρχων του δήμου. 

5. Την  υπ’  αριθμ.  55/74802/29-12-2010  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Οδηγίες  σχετικά με το
προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας».

6. Την  ανάγκη  πλήρωσης  θέσης  Ειδικού  Συμβούλου  εξειδικευμένου  σε  θέματα
αρμοδιοτήτων Πληροφορικής.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

Την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις εξειδικευμένου σε θέματα
αρμοδιοτήτων  Πληροφορικής.  Αντικείμενο  της  εργασίας  του  είναι  η  παροχή
συμβουλών,  η  διατύπωση  εξειδικευμένων  γνωμών  γραπτά  ή  προφορικά  επί
θεμάτων πληροφοριακών συστημάτων.
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες για την πρόσληψή τους στην παραπάνω θέση
να υποβάλλουν  σχετική  αίτηση με  βιογραφικό  σημείωμα  και  δικαιολογητικά  στο
Γραφείο  Δημάρχου  από  την  επομένη  της  τελευταίας  δημοσίευσης  στον  τοπικό
τύπο.  

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται  για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (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 δηλώνετε ότι
πληρούνται.

2) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή

δίπλωμα  της  αλλοδαπής.  (Πτυχίο  ή  δίπλωμα  τμήματος  Πληροφορικής  ή
Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής  και  Πολυμέσων  ή  Τηλεπληροφορικής  και
Διοίκησης  ή  Διαχείρισης  Πληροφοριών  ή  Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού  και



Πληροφοριακών Συστημάτων ή  Εφαρμογών Πληροφορικής  στη Διοίκηση  και
στην  Οικονομία  ή  Βιομηχανικής  Πληροφορικής  ή  Γεωπληροφορικής  και
Τοπογραφίας  ή  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  ή  Πληροφορικής  και
Τεχνολογίας  Υπολογιστών  ή  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστικών  Συστημάτων  ή
Τεχνολογίας  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  ή  Τηλεπικοινωνιών  και
Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής
Πληροφορικής  ή  Μηχανικών Πληροφορικής  Τ.Ε.  ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών  Συστημάτων  Τ.Ε.  ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  με  κατεύθυνση
Διοίκηση  Πληροφοριακών  Συστημάτων  ή  Πολιτικών  Μηχανικών  Τ.Ε.  και
Μηχανικών  Τοπογραφίας  και  Γεωπληροφορικής  Τ.Ε.  με  κατεύθυνση
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.)

4) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο ίδιο ή σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.
5) Να έχουν εμπειρία στο αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
 Για μεν τους μισθωτούς,  χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση

του  υποψηφίου,  κατά  το  άρθρο  8  του  ν.  1599/1986,  στην  οποία  να
δηλώνονται  ο  εργοδότης,  το  είδος  και  η  χρονική  διάρκεια  της
εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι  μισθωτοί  του  δημόσιου  τομέα,  μπορούν,  εναλλακτικά,  αντί  της
υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν 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 δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και
την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

6) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
7) Πιστοποιητικό τύπου Α όπου να φαίνεται ότι οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
8) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, δεν έχουν

τεθεί  υπό  δικαστική  αντίληψη  ή  απαγόρευση  που  συνιστά  κώλυμα  ή
ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.

9) Πιστοποιητικό  Οικογενειακής  Κατάστασης  του  Δήμου  στον  οποίο  είναι
εγγεγραμμένοι από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του
Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι
κατάλληλο για την παραπάνω θέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 163
του Ν. 3584/2007. 

Η  παρούσα  δημόσια  γνωστοποίηση  θα  δημοσιευθεί  στον  τοπικό  τύπο,  θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

                ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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