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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

 
Έχοντας υ̟όψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.  

3.  Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Εορδαίας (Φ.Ε.Κ. 823/Β’/09-03-2013) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

καλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/νες να υ̟οβάλλουν σχετική αίτηση µε σύντοµο βιογραφικό 

σηµείωµα και α̟οδεικτικά των ̟ροσόντων τους, σχετικά µε την ̟λήρωση µίας (1) θέσης ειδικού 

συµβούλου για θέµατα ̟αρακολούθησης της εφαρµογής της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα 

των Α.µε.Α σε ε̟ί̟εδο ΟΤΑ Α' βαθµού, υ̟ό την ε̟ο̟τεία του ∆ήµαρχου. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες ̟ρέ̟ει να έχουν τα εξής ̟ροσόντα: 

•  Τα γενικά ̟ροσόντα διορισµού ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τους υ̟αλλήλους του ̟ρώτου µέρους 

του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα ̟αρα̟άνω γενικά ̟ροσόντα διορισµού α̟αιτείται 

χωριστή α̟ό την αίτηση, υ̟εύθυνη δήλωση του υ̟οψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, 

στην ο̟οία να δηλώνεται  ότι ̟ληρούνται. 

• Πτυχίο Πανε̟ιστηµιακής Εκ̟αίδευσης (ΠΕ) της ηµεδα̟ής ή ισότιµο ̟τυχίο ή δί̟λωµα της 

αλλοδα̟ής.   

• Καλή γνώση της αγγλικής  γλώσσας.   

• Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η κατοχή Μετα̟τυχιακού τίτλου σ̟ουδών. 

• Προηγούµενη εµ̟ειρία σε θέµατα το̟ικής αυτοδιοίκησης. 

• Προηγούµενη ενασχόληση σε θέµατα ή ̟ρογράµµατα Α.µε.Α. 

Η εµ̟ειρία α̟οδεικνύεται ως εξής:  

Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή α̟ό την αίτηση, υ̟εύθυνη δήλωση του υ̟οψηφίου, κατά το άρθρο 8 

του ν. 1599/1986, στην ο̟οία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της 

εξειδικευµένης εµ̟ειρίας. 
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Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µ̟ορούν, εναλλακτικά, αντί της υ̟εύθυνης δήλωσης, να 

̟ροσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τουν το 

είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµ̟ειρίας. 

 Για δε τους ελεύθερους ε̟αγγελµατίες, χωριστή α̟ό την αίτηση, υ̟εύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 

του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµ̟ειρίας. 

Η ̟αρούσα δηµόσια γνωστο̟οίηση να δηµοσιευθεί  σε µια ηµερήσια το̟ική εφηµερίδα, να 

τοιχοκολληθεί στον ̟ίνακα ανακοινώσεων της υ̟ηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας, να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.   

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα 

κατατίθενται εντός ̟έντε (5) ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την τελευταία δηµοσίευση της ̟αρούσης  στα 

γραφεία της υ̟ηρεσίας µας στο Γραφείο Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού  Υγιεινής & ασφάλειας εργαζοµένων  

(Ισόγειο γραφείο 3 τηλ. 2463350130) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

 
Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας 

 
 

  Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
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