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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Tον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Στυλίδας (ΦΕΚ 2732/21-11-2011/ τ.Β΄).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση µιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, ειδικότητας Π.Ε.
∆ικηγόρων, για παροχή συµβουλών και διατύπωση εξειδικευµένων γνώσεων,
γραπτά ή προφορικά για θέµατα νοµικής φύσεως.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
•

Ελληνική Ιθαγένεια.

•

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγή νόµιµα από αυτές.

•

Πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικής Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή
δίπλωµα της αλλοδαπής.

•

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

•

Βιογραφικό

σηµείωµα

που

να

τεκµηριώνει

την

ακαδηµαϊκή

και

επαγγελµατική εµπειρία.
•

Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου µέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
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Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν

από 16/04/2015 µέχρι και την

24/04/2015 σχετική αίτηση µε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και
τους φορείς αυτούς ή ακριβών αντιγράφων τους.
•

∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας.

•

Πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικής Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή
δίπλωµα της αλλοδαπής.

•

Πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας.

•

Βιογραφικό

σηµείωµα

που

να

τεκµηριώνει

την

ακαδηµαϊκή

και

επαγγελµατική εµπειρία.
•

Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην

οποία να

δηλώνετε ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού (άρθρα 11 έως και
17 του Ν.3584/2007).

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ∆ήµου µας, Ελ.
Βενιζέλου 31 - Τ.Κ. 3500 Στυλίδα (Γραφείο ∆ιοικητικής Μέριµνας και Ανθρώπινου
∆υναµικού, αρµόδιο υπάλληλο κ. Βασίλειος Στεργίου, τηλέφωνο επικοινωνίας
2238350109) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο Ειδικός Συνεργάτης θα προσληφθεί, µετά τη δηµοσίευση της απόφασης
πρόσληψης του ∆ηµάρχου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και θα περατωθεί
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 163 παρ. 9 του Ν. 3584/2007.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού, να
τοιχοκολληθεί στο χώρο των ανακοινώσεων της υπηρεσίας και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
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