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ΠΡΟΣ: 1) Γραφείο Τύπου
για να δημοσιευτεί σε
σ μία τοπική
ημερήσια εφημερίδα
εφημερίδ
2) Γραφείο Πρωτοκόλλου
για
ια να αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου και
στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Δημάρχου

2. Τμήμα Διοίκησης
3. Γραφείο Προσωπικού
4. Γραφείο Μισθοδοσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ρόδου
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με ειδικότητα Γεωλόγου ως
ω ειδικό
σύμβουλο Δημάρχου,
Δημάρχου, σε θέματα Στρατηγικών Σχεδιασμών
Αντισεισμικής Θωράκισης, Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007).
143/τ.Α΄/28
2007).
2. Τις διατάξεις της υποπαραγρ. ΣΤ του άρθρου ΣΤ του Ν. 4093/2012.
3. Την απογραφή του πληθυσμού του Δήμου Ρόδου, έτους 2011 (ΦΕΚ
2230/τ.Β/2012)
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 «Απλοποίηση
Απλοποίηση διαδικασίας
διορισμού για την πιστοποίηση της υγείας των υπό πρόσληψη δημοσίων
υπαλλήλων»
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 «Έλεγχος
γνησιότητας δικαιολογητικών»
7. Την υπ. αρ. 55 εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 74802/29-12-2010
74802/29
2010 του «Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
8. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρ 9 του Ν. 4354/2015 για τα μισθολογικά
κλιμάκια και την κατάταξη των ειδικών συμβούλων, ειδικώ
ών συνεργατών
και επιστημονικών συνεργατών
συνεργ
των Δήμων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β’/3159/30Β’/3159/30
12-2011).
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10. Το υπ. αριθμό πρωτ. 2/47066/19-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης των
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται
σχετική πίστωση εις βάρος των καε 00-6031.0001 και καε 00-6053.0001 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
11. Τις ανάγκες του Δημάρχου σε τεχνικά θέματα οι οποίες απαιτούν την παροχή
υπηρεσιών από άτομο με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε
θέματα εκπόνησης στρατηγικών σχεδιασμών αντισεισμικής θωράκισης και
ιδιαίτερα διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων, καθώς και αρωγής θυμάτων
φυσικών καταστροφών.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Πτυχιούχου Γεωλόγου ως ειδικό σύμβουλο
του Δημάρχου με ειδικότητα στη Γεωλογία, με εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε
θέματα εκπόνησης στρατηγικών σχεδιασμών αντισεισμικής θωράκισης και
ιδιαίτερα διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων, καθώς και αρωγής θυμάτων
φυσικών καταστροφών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου κατηγορίας ΠΕ για την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών
υπηρεσιών στο Δήμαρχο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να:
Α) Έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του νόμου 3584/2007, εκτός από το
ανώτερο όριο ηλικίας για το διορισμό.
B) Είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωλογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Γ) Είναι Μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό
σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρουμε κάτωθι μέχρι και την
Παρασκευή 30η Ιουνίου 2017 στο Δήμο Ρόδου είτε αυτοπροσώπως, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, Πλ. Ελευθερίας αριθ. 1 Τ.Κ. 851 31
ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντας την στο Γραφείο Δημάρχου υπόψη κας Χριστίνας
Μοσχή (τηλέφωνο επικοινωνίας 2241046380).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση και Βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
3. Φωτοαντίγραφα λοιπών σχετικών τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακά,
σεμινάρια, ξένων γλωσσών, κ.λ.π.).
4. Βεβαίωση εγγραφής μέλους στο Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Ποινικό μητρώο για δικαστική χρήση
7. Πιστοποιητικό δημοτολογίου
8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρει ότι ο
ενδιαφερόμενος-η δεν κατέχει θέση σε δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α. ή Δημόσια επιχείρηση και ότι δεν θα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα
κατά την απασχόληση του ως ειδικός σύμβουλος.
10. Πιστοποιητικό στρατολογίας για τους άνδρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

