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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 213 του Ν. 4555/18 (αντικαθίσταται από 19/7/2018 η παρ.
1 του άρθρου 163 Ν.3584/2007) και τον ΟΕΥ του Δήμου Ηλιούπολης με αριθμ. 707/τ.Β΄/2015
ΦΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με
σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση μίας (1)
θέσης Ειδικού Συνεργάτη, σε θέματα Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα
συνεπικουρεί το έργο του, παρέχοντας, συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις,
γραπτά ή προφορικά στα θέματα αρμοδιοτήτων του.
Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου να επιλέξει, εκ των εχόντων τα
απαιτούμενα προσόντα, τον κατά την απόλυτη κρίση του, κατάλληλο υποψήφιο, ενόψει της
ιδιαίτερης εμπιστευτική φύσης της σχέσης που συνδέει το Δήμαρχο με τον Ειδικό Συνεργάτη.
Ο Ειδικός Συνεργάτης θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την θητεία της Δημοτικής
περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα του και τα υπόλοιπα ζητήματα της
θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν.3584/07.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Β) Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της
αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένο.
Γ) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
Δ) Επίσης να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστον
πέντε έτη. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το
άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν
το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το
άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Ε) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) για τα οποία απαιτείται χωριστή από την αίτηση,υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα παραπάνω κατά το άρθρο
8 του ν. 1599/1986.
Πρόσθετα τυπικά προσόντα, όπως τίτλος μεταπτυχιακού θα συνεκτιμηθούν.
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Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά
θα κατατίθενται εντός δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης σε εφημερίδα, στο
Τμήμα Διοίκησης-Διεκπεραίωσης-Διαφάνειας (Τμήμα Πρωτοκόλλου) του Δήμου Ηλιούπολης
(αρμόδια υπάλληλος Κατερίνα Φράγκου τηλ.: 210 9970058) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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