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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Ο Δήμαρχος Δέλτα έχοντας υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07  

- τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ  1155/Τ.β/13-5-2013 ) 

 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση 

μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α) 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.  

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου «Οικονομικών Επιστημών» της ημεδαπής ή 

ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,  

Γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή τουλάχιστον Β τάξης 

Δ) Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα στη διοικητική λογιστική και 

χρηματοοικονομική διοίκηση ή αξιόλογες ειδικές μελέτες σχετιζόμενες με το 

αντικείμενο της απασχόλησης 

Ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου ως εξής : 

 



1.  Με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από 

φορείς που πιστοποιούνται από τον ΟΕΕΚ 

2. Με τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας, μετεδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ειδικότητας πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ 

ΣΤ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ΟΤΑ ή και νομικών 

προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστο τεσσάρων (4) ετών. 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.  

Ζ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο certificate of proficiency in English) 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 

δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την  10/9/2014  στα γραφεία του Δήμου (αρμ. 

Χριστίνα Νούσου, τηλ 2310586840 εσωτ. 202) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

  ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

  


