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ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΑΚΙΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 86 του ν. 3463/2006 «Αρμοδιότθτεσ του Δθμάρχου». 

2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 58 του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» και τισ όμοιεσ του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα 

Κλειςκζνθσ» 

3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 11-17 & 163 του ν. 3584/2007 «Κφρωςθ Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και 

Κοινοτικϊν Τπαλλιλων». 

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 11 του άρκρου 45 του ν. 3979/2011 “Ρυκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ Ο.Σ.Α.” 

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 213 του Ν.4555/2018. 

6. Σθν με αρικμ. 31/36567/10.05.2019 εγκφκλιο του ΤΠ.Ε. 

7. Σον ΟΕΤ του Διμου φακίων (ΦΕΚ 545/τ. Βϋ/7−3−2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8. Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ μιασ (1) κζςθσ Ειδικοφ υνεργάτθ ςε κζματα που άπτονται των ςυντονιςμοφ των 

κοινωνικϊν επαφϊν και οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ των γραπτϊν και λοιπϊν επικοινωνιϊν (social 

media) του Δθμάρχου και παρακολοφκθςθ των θμεδαπϊν και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων.  

 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΕΙ 

Σην κάλυψη μίασ (1) θζςησ Ειδικοφ υνεργάτη ςε θζματα ςυντονιςμοφ των κοινωνικϊν επαφϊν 

και οργάνωςησ και προγραμματιςμοφ των γραπτϊν και λοιπϊν επικοινωνιϊν (social media) του 

Δημάρχου και παρακολοφθηςη των ημεδαπϊν και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ νεσ πρζπει να ζχουν τα εξισ προςόντα: 

1) Σα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ των ΟΣΑ (άρκρα 11-17 του ν. 

3584/07). 

2) Πτυχίο ι δίπλωμα Φιλοςοφικοφ Σμιματοσ Φιλοςοφικισ χολισ ι Φιλολογίασ ι Ελλθνικισ Φιλολογίασ ι 

Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ ι Ιςτορίασ και Εκνολογίασ ι Ιςτορίασ − Αρχαιολογίασ − Κοινωνικισ 

Ανκρωπολογίασ (με κατεφκυνςθ Ιςτορίασ ι Αρχαιολογίασ) ι Ιςτορίασ ι Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και 

Ψυχολογίασ ι Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ ι Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν πουδϊν ι Φιλοςοφίασ ι 

Φιλοςοφίασ τθσ χολισ Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν (Πατρϊν) ι Ιςτορίασ Αρχαιολογίασ και 

Διαχείριςθσ Πολιτιςμικϊν Αγακϊν τθσ χολισ Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν και Πολιτιςμικϊν πουδϊν 

(Πελοποννιςου) Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμα πτυχία αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ. 

3) Γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ. 

4)Γνϊςθ χριςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΦΑΚΙΩΝ 
ΣΚ: 73011, Χϊρα φακίων 
Αρμόδιοσ: αβιολάκθσ Ιωςιφ 
Σθλ: 28253-40000 
Φαξ: 28853-40017 
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5)Ο/Η ενδιαφερόμενοσ/θ χρειάηεται να αναπτφξει τθν ικανότθτα παρακολοφκθςθσ των θμεδαπϊν και 

ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ςυγκεντρϊνοντασ ςτοιχεία και υποβάλλοντασ τον φάκελο δικαιολογθτικϊν για 

τθν ζνταξθ του Διμου ςε αυτά. 

 

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν: 

α) Αίτθςθ 

β) Αναλυτικό Βιογραφικό θμείωμα 

γ) Αντίγραφο Δελτίου Σαυτότθτασ 

δ) Σίτλουσ πουδϊν ςε πρωτότυπο ι αντίγραφο. 

ε) Η ειδίκευςθ πρζπει να τεκμθριϊνεται με χωριςτι από τθν αίτθςθ υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, 

κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνονται ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία τθσ επαγγελματικισ ι 

επιςτθμονικισ του εναςχόλθςθσ και να αποδεικνφονται με επιςυναπτόμενα ζγγραφα (μεταπτυχιακά, 

βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, δθμοςιεφςεισ κ.λπ.) Οι μιςκωτοί του δθμόςιου τομζα, 

μποροφν, εναλλακτικά, αντί τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του 

δθμόςιου τομζα, από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ 

εμπειρίασ. Για δε τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, κατά το 

άρκρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδοσ και τθν χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. Επίςθσ, θ 

ειδίκευςθ μπορεί να αποδεικνφεται και από τθν ιδιότθτα των προςλαμβανομζνων ωσ επαγγελματιϊν 

ειδικισ εμπειρίασ. 

ςτ) Πτυχίο γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

η) Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ χριςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 

 

Οι αιτήςεισ με τα παραπάνω επιςυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροςϊπωσ από τον 

ενδιαφερόμενο, από την Σετάρτη 04/08/2021 μζχρι και την Δευτζρα 09/08/2021, από τισ 8:30 π.μ. ζωσ τισ 

2:30 μ.μ., ςτο πρωτόκολλο του Διμου φακίων ςτο Δθμαρχείο φακίων Χϊρα φακίων Σθλ: 2825340000 

(Αρμόδιοσ: αβιολάκθσ Ιωςιφ), είτε κα αποςτζλλονται ταχυδρομικά, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτο 

Δθμαρχείο φακίων ςτθν διεφκυνςθ: Διμοσ φακίων, Χϊρα φακίων Χανίων, 73011 ΧΩΡΑ ΦΑΚΙΩΝ, είτε 

κα αποςτζλλονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ: sfakia-d@otenet.gr  

Η επιλογι κα γίνει από τον ίδιο τον Διμαρχο φακίων με απόφαςθ του. 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΑΚΙΩΝ 

 
 

                 Μανοφςοσ Χιωτάκησ 
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