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Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ. 143/τ.Α’/2007). 

2. Τους ισχύοντες Ο.Ε.Υ. των πρώην Δήμων Εχεδώρου (ΦΕΚ 2382/τ.Β’/24.11.2008), Αξιού (ΦΕΚ 

1375/τ.Β’/5.7.1999) και Χαλάστρας (ΦΕΚ 1278/τ.Β’/22.6.1999) που συνενώθηκαν στον Δήμο 

Δέλτα. 

3. Την ανάγκη στελέχωσης των Υπηρεσιών του Δήμου. 

κ α λ ε ί  

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη 

στο Δήμο (έδρα Σίνδος) με αρμοδιότητες που αφορούν σε παροχή συμβουλών, διατύπωση 

εξειδικευμένων γνωμών, γραπτών ή προφορικών σε θέματα σχετικά με νομικά θέματα. 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α) Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β) Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα. 

Γ) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους 

του Ν.3584/2007 (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. 

Δ) Πτυχίο Νομικών Επιστημών (ΝΟΕ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας, με εμπειρία σε θέματα Ο.Τ.Α. ή Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. ή Νομικών Προσώπων 

του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σχετικά με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες. 

Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να 

προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Ε) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Δικηγόρου. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, στα γραφεία του Δήμου (Ν.Πλαστήρα 13, 

57400, Σίνδος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και θα συνοδεύονται από τα παρακάτω 

δικαιολογητικά επικυρωμένα: 

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα 

προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 

δικαιολογητικά που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού. 

• Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας. 

• Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών. 

• Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα. 
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• Κάθε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 

καθορίζονται από την παρούσα προκήρυξη. 

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την 

καταλληλότητα του προσλαμβανομένου. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου. 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 Νικόλαος Γιουτίκας 
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