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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Για τθν πλιρωςθ μιασ (1) θζςησ Επιςτημονικοφ υνεργάτη Δημάρχου Πανεπιςτημιακήσ 

Εκπαίδευςησ με βάςθ τισ διατάξεισ των άρκρων 163 του Νόμου 3584/2007 και του άρκρου 

45 του Νόμου 3979/2011. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΟΦΑΔΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν 3852/2010 "Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 

τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ". 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 163 του Ν. 3584/2007 "Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ 

Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων". 

3. Σθ με αρικμό 55/74802/29.12.2010 ερμθνευτικι εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ "Οδθγίεσ ςχετικά με το προςωπικό 

ειδικϊν κζςεων των Περιφερειϊν και των Διμων τθσ χϊρασ". 

4. Σον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου οφάδων. 

5. Σθν εξαςφαλιςμζνθ πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του 2014. 

6. Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ μιασ κζςθσ Επιςτθμονικοφ υνεργάτθ Δθμάρχου για τθν κάλυψθ 

αναγκϊν ςε κζματα ανάπτυξθσ ακλθτιςμοφ. 

 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΕΙ 
Ότι προτίκεται να προςλάβει ζναν (1) Επιςτθμονικό υνεργάτθ Πανεπιςτθμιακισ 
Εκπαίδευςθσ, για τθν επικουρία του Δθμάρχου κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του 
παρζχοντασ ςυμβουλζσ και διατυπϊνοντασ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, γραπτά ι προφορικά 
ςε κζματα ακλθτιςμοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα προτίκεται να προςλάβει ζναν επιςτθμονικό 
ςυνεργάτθ για κζματα οργάνωςθσ - διοίκθςθσ ακλθτιςμοφ & αναψυχισ, φυςικισ 
δραςτθριότθτασ & ακλθτικισ αναψυχισ, άςκθςθσ και ποιότθτασ ηωισ, διαχείριςθσ 
ελεφκερου χρόνου και ανάπτυξθσ ακλθτικοφ τουριςμοφ, διοργάνωςθσ ακλθτικϊν 
γεγονότων, διαχείριςθσ προγραμμάτων άκλθςθσ για όλουσ, υποςτιριξθσ τθσ τοπικισ 
επιχειρθματικότθτασ ςτον ακλθτικό τομζα, αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των τοπικϊν 
ακλθτικϊν υπθρεςιϊν, διερεφνθςθσ πικανϊν πθγϊν χρθματοδοτιςεων ακλθτικϊν και 
αναπτυξιακϊν προγραμμάτων κ.λπ. 
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ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. Να ζχουν τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του 
Πρϊτου Μζρουσ του Ν. 3584/07 (άρκρα 11 ζωσ 17) και άρκρου 163 του Ν. 3584/07. 
2. Να ζχουν πτυχίο ι δίπλωμα τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο πτυχίο ι δίπλωμα τθσ αλλοδαπισ 
Πανεπιςτθμίου με αντικείμενο τθν Επιςτιμθ τθσ Φυςικισ Αγωγισ & του Ακλθτιςμοφ. 
3. Να διακζτουν μεταπτυχιακό ι διδακτορικό ςχετικό με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ 
4. Να διακζτουν αποδεδειγμζνθ γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ. 
5. Να διακζτουν αποδεδειγμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ (word - excel - access - internet). 
6. Να διακζτουν ειδίκευςθ ςτον επιςτθμονικό ι επαγγελματικό τομζα αρμοδιοτιτων των 
Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ που κα αποδεικνφεται με αξιόλογθ επιςτθμονικι 
εναςχόλθςθ (δθμοςιεφςεισ, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια κ.λπ.) ι αξιόλογθ επαγγελματικι 
εναςχόλθςθ ι επαρκείσ γνϊςεισ και ςθμαντικι εμπειρία ανάλογθ με τα αντικείμενα 
απαςχόλθςθσ, όπωσ ορίηονται παραπάνω. 
7. Να ζχουν εμπειρία ςε ερευνθτικά επιςτθμονικά προγράμματα ςτο γνωςτικό αντικείμενο 
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ϊςτε να μποροφν να υποςτθρίξουν μελλοντικζσ προτάςεισ 
χρθματοδότθςθσ ςχετικά με το αντικείμενο απαςχόλθςθσ τουσ. 
8. Να είναι ςυνεργάςιμοι και πρόκυμοι, ικανοί να παρζχουν γνϊμεσ και ςυμβουλζσ ςε 

κζματα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ ακλθτιςμοφ του Διμου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 

παρ. 10 του άρκρου 67 του Ν. 1416/84.  

 

Οι υποψήφιοι πρζπει να υποβάλλουν από Δευτζρα 08/09/2014 ζωσ και 

Παραςκευή 19/ 09/2014: 

Α) Αίτθςθ, θ οποία επζχει κζςθ υπευκφνου δθλϊςεωσ του άρκρου 8 του ν. 1599/86. 

Β) φντομο βιογραφικό ςθμείωμα. 

Γ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ. 

Δ) Νόμιμα αντίγραφα των επικαλοφμενων προςόντων και ιδιοτιτων τουσ. 

 

Η επιλογι κα γίνει από το Διμαρχο, ο οποίοσ κα αποφαςίςει κατά τθν κρίςθ του για τθν 

καταλλθλότθτα του προςλαμβανομζνου (παρ. 4 του άρκρου 163 του Ν.3584/07). Ο 

προςλθφκείσ κα υπογράψει ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ο 

οποίοσ δε μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από τθ κθτεία τθσ δθμοτικισ περιόδου, εντόσ τθσ 

οποίασ κα προςλθφκεί. Σα κακικοντα και τα υπόλοιπα ηθτιματα τθσ κθτείασ του ορίηονται 

ςτο άρκρο 13 του Νόμου 3584/2007. Η παροφςα γνωςτοποίθςθ πρόςλθψθσ επιςτθμονικοφ 

ςυνεργάτθ κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ 

οφάδων, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.sofades.gr κακϊσ και ςε μια θμεριςια 

τοπικι εφθμερίδα. 

Πλθροφορίεσ δίδονται ςτο Γραφείο Δθμάρχου/ Γραφείο Προςωπικοφ του Διμου οφάδων 

(Κιερίου 49, 1οσ όροφοσ, τθλ. 24433-53267,αρμόδιοσ υπάλλθλοσ οφρλασ ωτιριοσ) κατά 

τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. το ίδιο Γραφείο υποβάλλονται και οι ςχετικζσ αιτιςεισ των 

ενδιαφερομζνων με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 

οφάδεσ 08/09/2014 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΡΛΟ 
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