
 
 

                                           

 

 

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  άρθρου  163  του  Ν.  3584/2007  «Κύρωση  του 
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει. 

2. Τον Οργανισµό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του  ∆ήµου 
Πειραιά, 

καλεί τις/τους ενδιαφερόµενες/νους να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε 
σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την 
πλήρωση µιας (1) θέσης Ειδικού Συµβούλου  σε Θέµατα Παιδείας, 

Αθλητισµού και Πολιτισµού. 

Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 

Α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους 
υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). 
Απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά 
το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα 
γενικά προσόντα διορισµού. 

Β) Πτυχίο ή δίπλωµα σχολής Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της 
αλλοδαπής. 

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.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις 
και σηµαντική εµπειρία, σε Θέµατα Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού. 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 

α) Τίτλος σπουδών. 

β) Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (για τίτλους 
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης) ή το Ι.Τ.Ε. (για τίτλους Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης), για την ισοτιµία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από 
τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και 
Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για τους τίτλους που έχουν αποκτηθεί στην 
αλλοδαπή. 

γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή 
άλλων δηµόσιων εγγράφων  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα στοιχεία  της  
ταυτότητας. 

δ) Βεβαιώσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα, ασφαλιστικών φορέων, 
υπεύθυνες δηλώσεις κ.α. από τις οποίες προκύπτει η απαιτούµενη ειδίκευση. 
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ε) Υπεύθυνη δήλωση για την πλήρωση των γενικών προσόντων 
διορισµού 

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα 
σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 02-10-2019, επόµενη της 
δηµοσίευσης της παρούσης στον Τύπο έως και 04-10-2019, στο Τµήµα 
Προσωπικού Ι.∆. του ∆ήµου µας, κατά τις εργάσιµες ώρες (αρµόδια 
υπάλληλος: κ. Μαρία Μοίρου, τηλ. 213 202 2250). 

         

Ο 
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