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O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

έχοντας υπόψη : 

 

Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 

 

Προκηρύσσει την πλήρωση  με επιλογή  μίας (1) θέσης  ειδικού συμβούλου με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα  

 

σε θέματα περιβάλλοντος και   πρασίνου  του Δήμου  ( έρευνα - μελέτη και υποβολή 

προτάσεων για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος , την ανάπτυξη της 

γεωργίας  , την σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής  ανάπτυξης, την καλύτερη 

οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης, την 

ανάπτυξη και προστασία φυτικής παραγωγής). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:  

  
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  ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας . 

3. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με συναφές αντικείμενο 

4. Εμπειρία σε θέματα  περιβάλλοντος και πρασίνου. 

 

 

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.Επικυρωμένα αντίγραφα 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 25-11-2011 έως και 5-12-2011,  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     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                     ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 


