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Ο Διμαρχοσ Αιγάλεω, ζχοντασ υπόψθ:
Τισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδίοικθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ¨”
Τισ διατάξεισ του άρκρου 163 του Ν. 3584/2007 “ Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων”
Τισ διατάξεισ του άρκρου πρϊτου του Ν. 4093/2012 υποπαράγρ. ΣΤ1. ( 1. & 2. ),
ςφμφωνα με τισ οποίεσ οι κζςεισ ειδικϊν ςυνεργατϊν, επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν και
ειδικϊν ςυμβοφλων ςτο Διμο μασ κακορίηονται ςε τρείσ (3), από τισ οποίεσ, ζωσ ςιμερα,
ζχoυν καλυφκεί οι δφο (2) κζςεισ ειδικϊν ςυνεργατϊν.
Τισ ανάγκεσ υποςτιριξθσ του Δθμάρχου Αιγάλεω ςε κζματα επικοινωνίασ των
προγραμμάτων και δράςεων πολιτιςμοφ και περιβάλλοντοσ που ανικουν ςτο Γραφείο
Επικοινωνίασ, Δθμοςίων Σχζςεων και Διοικθτικισ Βοικειασ, το οποίο ςφμφωνα με τον
Ο. Ε. Υ (Φ. Ε. Κ. 2446/Βϋ/15-9-2014) υπάγεται απευκείασ ςτο Διμαρχο.
καλεί τουσ /τισ ενδιαφερόμενουσ /νεσ να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ με ςφντομο
βιογραφικό ςθμείωμα και αποδεικτικά των προςόντων τουσ, ςχετικά με τθν πλιρωςθ
μίασ (1) κζςθσ ειδικοφ ςυνεργάτθ ςε κζματα επικοινωνίασ πολιτιςμοφ και
περιβάλλοντοσ..

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να ζχουν τα εξισ προςόντα:
1. Τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ υπαλλιλουσ του
πρϊτου μζρουσ του Ν. 3584/2007 (άρκρα 11 ζωσ 17).
2. Πτυχίο ι δίπλωμα Α. Ε. Ι., με προςανατολιςμό τουσ τομείσ που ςυνιςτοφν το
αντικείμενο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ, τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλων ςχολϊν τθσ
αλλοδαπισ.
3. Επαρκι εμπειρία και γνϊςθ ςτθ διαχείριςθ κεμάτων επικοινωνίασ ςτθν οργάνωςθ και
προβολι δράςεων για τον πολιτιςμό και τθν αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ.
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Η εμπειρία αποδεικνφεται ωσ εξισ:
Για μεν τουσ μιςθωτούσ, χωριςτό από την αύτηςη, υπεύθυνη δόλωςη του
υποψηφύου, κατϊ το ϊρθρο 8 του ν. 1599/1986, ςτην οπούα να δηλώνονται ο
εργοδότησ, το εύδοσ και η χρονικό διϊρκεια τησ εξειδικευμϋνησ εμπειρύασ. Οι μιςθωτού
του δημόςιου τομϋα, μπορούν, να προςκομύςουν βεβαύωςη του οικεύου φορϋα του
δημοςύου από την οπούα να προκύπτουν το εύδοσ και η χρονικό διϊρκεια τησ
εξειδικευμϋνησ εμπειρύασ. Για δε τουσ ελεύθερουσ επαγγελματίεσ, χωριςτό από την
αύτηςη, υπεύθυνη δόλωςη, κατϊ το ϊρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το εύδοσ και την
χρονικό διϊρκεια τησ εξειδικευμϋνησ εμπειρύασ.
Η επιλογι κα γίνει από το Διμαρχο, ο οποίοσ κα αποφαςίςει κατά τθν κρίςθ του για
τθν καταλλθλότθτα του/τθσ προςλαμβανόμενου/θσ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του
άρκρου 163 του Ν. 3584/2007. Η απόφαςθ πρόςλθψθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κακορίηει τισ δραςτθριότθτεσ και τα ειδικότερα
κακικοντα με τα οποία κα απαςχολθκεί ο/θ προςλαμβανόμενοσ /θ.
Οι ενδιαφερόμενοι για τθν πλιρωςθ τθσ παραπάνω κζςθσ καλοφνται όπωσ, εντόσ δζκα
(10) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ – γνωςτοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςτον
τφπο, ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα και ςτισ ιςτοςελίδεσ του Προγράμματοσ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και
του Διμου, να υποβάλλουν ςχετικι ζγγραφθ αίτθςθ ςτο Τμιμα Προςωπικοφ Ιδιωτ.
Δικαίου του Διμου, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (Ι. Οδόσ 364 τθλ. 2132044906)
αυτοπροςϊπωσ ι με άλλο νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, επιςυνάπτοντασ τα
παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Φωτ/φο αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
2. Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ
3. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με τθν οποία κα δθλϊνουν ότι ζχουν τα γενικά και
τυπικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ του
Πρϊτου Μζρουσ του Ν. 3584/2007 (άρκρα 11 ζωσ 17).
4. Βιογραφικό ςθμείωμα και οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο τεκμθριϊνει τθ ηθτοφμενθ
επαγγελματικι εμπειρία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ

ΜΠΙΡΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΗ

