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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Ψυχικό 31/5/2021 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                   Α.Π  8667 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               
Ταχ. Δ/νση: Μαραθωνοδρόμου 95   
Τ.Κ. 154 52 ΨΥΧΙΚΟ      
Τηλ.: 213-20.14.759    
Fax: 210-67.22.934     
e-mail: dioik@0177.syzefxis.gov.gr  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,  

2. του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, 

3. τη  με  αριθ.  55  (αρ. πρωτ. 74802/29-12-2010)  εγκύκλιο 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

4. την ανάγκη υποστήριξης σε νομικά θέματα του έργου του Δημάρχου, του  Δημοτικού  

Συμβουλίου,  της     Οικονομικής Επιτροπής  και  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Την κάλυψη μιας (1) θέσης, ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη (όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 

του Ν3584/2007), με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα 

παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες επί  νομικών θεμάτων του Δήμου.  

    1) Oι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να έχουν: 

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 

3584/2007. 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 δηλώνονται ότι 

πληρούνται. 

   β)  Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Πανεπιστημίου της αλλοδαπής,  
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     γ) Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε τομέα Δικαίου, 

σχετιζόμενο με το αντικείμενο της απασχόλησης . 

     δ) Ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε νομικά θέματα που έχουν σχέση με Ο.Τ.Α, που αποδεικνύεται 

με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις 

και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. 

   2)  Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν σ’ αυτή τη θέση, πρέπει μέσα σε δέκα (10) ημέρες  από 

την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο  να υποβάλουν στο πρωτόκολλο του  Δήμου:  

     α) αίτηση για πρόσληψη, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο ταυτότητας και βιογραφικό 

σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η ειδίκευση του αιτούντος, όπως ανωτέρω στην παρ. 1 σημείο 

δ αναφέρονται. 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 δηλώνονται ότι 

πληρούνται. 

     β) αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος νομικής ελληνικού ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου ή άλλο 

έγγραφο Δημόσιας Αρχής, ή ν.π.δ.δ., από το οποίο να προκύπτει ή να εξυπακούεται η κατοχή τέτοιου 

πτυχίου  

    γ)   αντίγραφο Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε 

τομέα Δικαίου και 

    δ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία γέννησης 

του αιτούντος και ο τρόπος κτήσης  της ιθαγένειας που έχει. 

     Η παρούσα να δημοσιευθεί δημόσια διά του τύπου. 

 

                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                            ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Εσωτερική Διανομή 

- Δ/νση Διοικητικού 

- Γραφείο Προσωπικού 
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