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ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, αφού έλαβε υπόψη του :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (Φ..Ε.Κ 143/τ. Α'/28-6-2007) “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 11 του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/τ. Α' /16,6,2011).
3. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ.1.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, σύμφωνα με τις οποίες οι
θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στο Δήμο μας καθορίζονται
σε τρεις (3), από τις οποίες έως σήμερα δεν έχει καλυφθεί καμία.
4. Την ανάγκη επικουρίας στο έργο του Δημάρχου και ειδικότερα για τα θέματα του Γραφείου Επικοινωνίας,
Δημοσίων Σχέσεων και Διοικητικής βοήθειας που σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου μας (ΦΕΚ 2446/τ. Β΄/15.9.2014) υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο καθώς και στα θέματα
υποστήριξης οργάνωσης και επικοινωνίας του γραφείου Δημάρχου.
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) από τις
παραπάνω θέσεις, ως συνεργάτη Δημάρχου, με αντικείμενο απασχόλησης : “Οργάνωση, διαχείριση έργων και
διαδικασιών, επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις, και υποστήριξη γραφείου Δημάρχου”
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
A) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.
3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
Β) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γ) Να έχουν ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων ΟΤΑ, στο πλαίσιο και της ειδικότερης
πρόβλεψης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, που αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.
3584/2007 παρ. 3γ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 11 του Ν. 3979/2011 με αξιόλογη
επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης
όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα
των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας”
Προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της
δημοσιεύσεως περίληψης της παρούσας γνωστοποίησης στο τύπο, να υποβάλλουν αιτήσεις στο Τμήμα προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου, εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, τηλ.
2132044906, κα Ζυμβραγάκη Βασιλική), αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι
πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους
του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17).
4. Βιογραφικό σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει την εμπειρία στο αντικείμενο
απασχόλησης τους.
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