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ΓΓ  ΝΝ  ΩΩ  ΣΣ  ΤΤ  ΟΟ  ΠΠ  ΟΟ  ΙΙ  ΗΗ  ΣΣ  ΗΗ  

--ΟΟ--    

ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΑΑΤΤΑΑΣΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του αρθ. 163 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α’), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του αρ. 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).  

4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλαμάτας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3072/τ.Β/6-9-
2017 και τροποποιήθηκε μερικώς με το ΦΕΚ 634/τ.Β/27-2-2019. 

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 Ειδικού 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 δηλώνεται ότι πληρούνται.  

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της 

αλλοδαπής (άρθ. 82 και άρθ.163 παρ.3 Ν. 3584/2007), Οικονομικών Επιστημών με 
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κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων.  

Γ) Προϋπηρεσία τουλάχιστον 18 μηνών σε ανάλογο γνωστικό αντικείμενο. 

Δ) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

Ε) Να διαθέτει επαρκείς γνώσεις χειρισμού Η/Υ. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα, θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του 

Δήμου  Καλαμάτας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών  από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στον τοπικό 

ημερήσιο  τύπο, ήτοι μέχρι την  05/12/2019.   

     Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ    

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα: Θαρρος στις 30-11-2019 
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