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 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

      Ο Δήµαρχος Χερσονήσου γνωστοποιεί ότι θα προβεί, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις: 

1. του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 

Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

2. του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης», και  

3. την ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ εγκ. 55/74802/29-12-2010,  

 

στην πλήρωση θέσης ειδικών κατηγοριών προσωπικού και ειδικότερα στην 

πρόσληψη µε ειδική σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου: 

ενός [1]  ειδικού  Συµβούλου ο οποίος θα  παρέχει συµβουλές και 

διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, στους κάτωθι 

τοµείς:  

• Τουριστική προβολή , 

• Τουριστικό management , 

• Σχεδιασµό & Υλοποίηση Προγράµµατος Βιώσιµης Τουριστικής  

Ανάπτυξης ,   

• Σχεδιασµό Ιστοσελίδας και εφαρµογών στο διαδίκτυο για το Δήµο 

και  

• Οργάνωση & Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου στο Δήµο 

 

Το συµβουλευτικό έργο απευθύνεται προς τον Δήµαρχο, το Δηµοτικό 

Συµβούλιο και την Εκτελεστική  Επιτροπή . 

 

 Για την πλήρωση της  παραπάνω θέσης  οι ενδιαφερόµενοι πρέπει 

να διαθέτουν απαραίτητα: 

1. Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους 

των ΟΤΑ στις διατάξεις των άρθρων 11 και 17 του Ν. 3584/2007. 

2. Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της 

αλλοδαπής Οικονοµικών Επιστηµών. 

 

 

    

Ελληνική   

 

 

 

 



3. Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Master) σε τοµείς Διοίκησης 

Επιχειρήσεων ή Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων   

4. Εξαιρετική γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον γνώση οποιασδήποτε 

άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεκτιµηθεί  

5. Ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα αρµοδιοτήτων των 

ΟΤΑ, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική ενασχόληση 

(δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κλπ) ή 

αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και 

σηµαντική εµπειρία ανάλογη µε τα αντικείµενα απασχόλησης και 

συγκεκριµένα  σε θέµατα Τουρισµού.  

Επίσης η ειδίκευση αυτή µπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα 

των προσλαµβανοµένων ως επαγγελµατιών ειδικής εµπειρίας. 

6. Βεβαίωση γνώσης Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας 

κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου  

 

 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν από 06/08/2018 ηµέρα 

Δευτέρα µέχρι την 10/08/2018 ηµέρα Παρασκευή στην έδρα του Δήµου 

(Γούρνες) τα σχετικά δικαιολογητικά που συνάδουν µε τα παραπάνω 

αναφερόµενα προσόντα µαζί µε βιογραφικό σηµείωµα και υπεύθυνη δήλωσή 

τους, για την πλήρωση των γενικών προσόντων διορισµού των άρθρων 11 έως 

17 του Ν. 3584/2007. 

 Περισσότερες πληροφορίες: Σπανάκη Έλµα  Τηλέφωνο 2813 

404663, 628 

 Η παρούσα δηµόσια γνωστοποίηση θα δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο 

και ειδικότερα στις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ,  και 

ΠΑΤΡΙΔΑ. 

 Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήµου και θα τοιχοκολληθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.  

 

 

                                                   Ο Δήµαρχος Χερσονήσου 

 

                                   Ιωάννης Μαστοράκης 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Φ.1.1  

2. Φ. 48β  

 

 


