ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αίγιο 21/10/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 25439

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων»(ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
αφορά τις θέσεις Ειδικών Συμβούλων – Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών
Συνεργατών των ΟΤΑ
3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/18 με το οποίο αντικαθίσταται από
19/7/2018 η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 αναφορικά με τον αριθμό των
ειδικών συμβούλων κλπ και ορίζεται ότι σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών
Συμβούλων η Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνολικού αριθμού
ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων.
4. Την αριθ. 743/20540/1-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΞΠΔΩ6Χ-ΣΟΡ) απόφαση Δημάρχου, με την οποία
ορίστηκαν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αιγιαλείας που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 2714/17-11-2011, τεύχος Β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν.4604/2019, το τέταρτο εδάφιο της παρ.1
του άρθρου 163 του ν.3584/2007, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του
ν.4555/2018 σύμφωνα με την οποία η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται
στα προηγούμενα εδάφια μπορεί να γίνεται με απόφοιτο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική
αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 3.
7. Το γεγονός ότι δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολο τους οι παραπάνω προβλεπόμενες
θέσεις.
8. Τις αριθ. Α-21/10-1-2019 ΑΑΥ (ΑΔΑ: ΩΚ26Ω6Χ-Χ7Φ) & Α-22/10-1-2019 (ΑΔΑ: ΩΡ7ΩΩ6ΧΗ0Γ) περί δέσμευσης πιστώσεων στους ΚΑ 00-6031 ποσού 156.000,00€ και ΚΑ 00-6053
ποσού 30.000,00€
9. Την αριθ. 25316/18-10-2019 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου &
Μισθοδοσίας σύμφωνα με την οποία επαρκούν οι προβλεπόμενες πιστώσεις.
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου
προσκαλεί
Όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας
αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω,
για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε ιδικού Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχολείται στο
Δήμο σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα:
• Τον συντονισμό πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων του Δήμου.
• Την γραμματειακή υποστήριξη Δημάρχου σε θέματα οργάνωσης γραφείου, δράσεων
έρευνας και συλλογής στοιχείων που αφορούν στο κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό
περιβάλλον στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα :
α. Να διαθέτουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
β. Να είναι πτυχιούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων
πτυχίων ή διπλωμάτων της αλλοδαπής
γ. Να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία, γνώση και ενασχόληση στα παραπάνω
αναφερόμενα θέματα.
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.
Για την πλήρωση της θέσης, όσοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλλουν στον
Δήμο Αιγιαλείας σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
•
Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
•
Φωτοτυπία των τίτλων σπουδών τους
•
Βιογραφικό σημείωμα
•
Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού όπως ορίζονται στα άρθρα 11 έως και 17 του
Ν.3584/2007 (ενώ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο κατά το διορισμό).
•
Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι
πληρούνται τα πρόσθετα προσόντα που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του
για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου ( παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.
3584/2007).
Ο Ειδικός Συνεργάτης θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα του και τα υπόλοιπα ζητήματα
ορίζονται στο άρθρο 163 του ν. 3584/2007.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Αιγιαλείας (Κλεομένους
Οικονόμου 11, 25100 Αίγιο τηλ. 26910-29279) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε
προθεσμία πέντε(5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της
παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων
του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Η γνωστοποίηση αυτή θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, θα δημοσιευθεί σε
μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας.
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας

Δημήτριος Καλογερόπουλος

