
    
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Θέρμη   9  Σεπτεμβρίου  2011 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   Αριθ.Πρωτ.  33182 

ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ                                                       ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΡΣ-Ν58 

Πληρ. Καραμούτσιου Β.  

Τηλ: 2313-300700          

Fax: 2310-478201                                                                                                                                         

                                      O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

                                            έχοντας υπόψη : 

 

Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 

 

Προκηρύσσει την πλήρωση  με επιλογή  δύο(2) θέσεων  ειδικών συμβούλων με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα  

 

α)σε θέματα Διοίκησης και Οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου   και  

 

β) σε θέματα οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων που απευθύνονται σε νέους , 

στην παρακολούθηση των δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν 

προγράμματα πολιτισμού, αθλητισμού και νέας Γενιάς ,σε θέματα λειτουργίας  

αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου(δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και 

δημοτικοί χώροι άθλησης) καθώς και σε θέματα εθελοντισμού και την εφαρμογή 

προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της υγείας των πολιτών (μαθητών σχολείων 

κλπ). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:  

 

Α. Για την θέση ειδικού συμβούλου σε θέματα  Διοίκησης και Οργάνωσης των Υπηρεσιών 

του  Δήμου  

 

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους του  Ν.3584/2007 ( άρθρο 11 έως και 17), πλην του ανωτάτου 

ορίου ηλικίας για το διορισμό. 

2. Πτυχίο σχολής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας .  

3. Εμπειρία σε θέματα Διοίκησης και Οργάνωσης των Υπηρεσιών  ΟΤΑ. 

 

Β. Σε θέματα οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων που απευθύνονται σε νέους , 

στην παρακολούθηση των δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν 

προγράμματα πολιτισμού, αθλητισμού και νέας Γενιάς ,σε θέματα λειτουργίας  

αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου(δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και 

δημοτικοί χώροι άθλησης) καθώς και σε θέματα εθελοντισμού και την εφαρμογή 

προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της υγείας των πολιτών (μαθητών σχολείων 

κλπ). 

 

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους του  Ν.3584/2007 ( άρθρο 11 έως και 17), πλην του ανωτάτου 

ορίου ηλικίας για το διορισμό. 

2. Πτυχίο σχολής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας . 

3. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με συναφές αντικείμενο 

4. Εμπειρία σε διαχείριση προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας  Νέας Γενιάς  

 



 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται 

να προσκομίσουν τα εξής δικ/κά: 

 

1.Αίτηση 

2.Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται και η απαιτούμενη εμπειρία 

3.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα 

γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους ,πλην του 

ανωτάτου ορίου ηλικίας για το διορισμό. 

4.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

5.Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων σπουδών.. 

 

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά  δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας  δημοσίευσης της παρούσας 

στον  τύπο, δηλαδή από 14 -09-2011 έως και 23-9-2011,  είτε στα γραφεία του Δήμου 

αυτοπροσώπως (αρμόδιος υπάλληλος Καραμούτσιου Β. τηλ.  2313-300700) κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή . 

  Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στη Θέρμη και να δημοσιευτεί σε δύο(2) 

ημερήσιες εφημερίδες του νομού. 

 

                                                                    Ο     ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                                                          ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


