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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Καρπάθου έχοντας υπόψη
-

τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

-

τον ΟΕΥ του Δήμου Καρπάθου

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) Νομικός με

διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο τομέα του

Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής προκειμένου να παράσχει
υπηρεσίες με επιστημονικό αντικείμενο ζητήματα: Διοικητικής Διακυβέρνησης και Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Ειδικότερα

δε να συντάσσει σχετικές εκθέσεις, προτάσεις, εισηγήσεις,

γνωμοδοτήσεις απευθείας προς το Δήμαρχο, παρέχοντας επίσης την επιστημονική του
υποστήριξη σε ζητήματα επί των Διοικητικών Διαδικασιών των Ο.Τ.Α. και επί των οικείων
Διοικητικών Συμβάσεων που απασχολούν τις οργανικές μονάδες του Δήμου Καρπάθου, κατά
συστηματική παρακολούθηση του δικαίου των διοικητικών συμβάσεων, του διοικητικού
δικαίου, του δικαίου περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Γ) Τα οριζόμενα του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 παρ. 3 εφ. γ.
Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση

(δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη
επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με
τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και
από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate)
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά
δικαιολογητικά θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(kanaki@1369.syzefxis.gov.gr) (τηλ. επικοινωνίας 2245360127).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) μέρες από την επόμενη της
δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή την ανάρτησή στο διαύγεια ή στο χώρο
ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπάθου.
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