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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αρ. 15313/11-6-2018
(ΑΔΑ: 61Χ0ΩΡ7-ΔΩ3)
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, ως σύμβουλος του
Δημάρχου σε νομικά θέματα σχετικά με το Δημόσιο & Εμπορικό Δίκαιο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο/η οποίος/α θα απασχολείται ως
σύμβουλος του Δημάρχου σε νομικά θέματα σχετικά με το Δημόσιο & Εμπορικό
Δίκαιο.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται στα αρ. 11-17 & 163 του Ν. 3584/2007.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
α. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και της επαγγελματικής τους
δράσης καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν.1599/1986, ότι σε περίπτωση
επιλογής τους, θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα αρ. 11 έως 17 και από την παρ.
3 του αρθ. 163 του Ν.3584/07 έγγραφα, που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών ειδικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
β. Πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένοι τίτλοι
σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ)
γ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
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δ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Νομικής Σχολής ημεδαπής ή της αλλοδαπής
(αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ) σχετιζόμενο με τουλάχιστον ένα εκ
των νομικών θεμάτων
ε. Να είναι ο/η δικηγόρος παρ’ εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου
ζ. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίου Δικαίου & Εμπορικού Δικαίου
η. Πτυχίο άριστης γνώσης Αγγλικών (σύμφωνα με το παράρτημα του ΑΣΕΠ για
απόδειξη ξένης γλώσσας
θ. Πτυχίο τουλάχιστον μέτριας γνώσης Γαλλικών (σύμφωνα με το παράρτημα του ΑΣΕΠ)
ι. Πτυχίο τουλάχιστον καλής γνώσης Ιταλικών (σύμφωνα με το παράρτημα του ΑΣΕΠ)
κ. Πτυχίο Γνώσης χειρισμού Η/Υ ( σύμφωνα με το παράρτημα του ΑΣΕΠ)
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την
καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του αρθ.163 του Ν. 3584/07).
Η απόφαση Δημάρχου θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής
Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και δεν μπορεί να υπερβαίνει την
δημοτική περίοδο.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να
υποβληθούν στο Δήμο μας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η υπογραφή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας (Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Λ. Κύπρου 68,
164 52 Αργυρούπολη, τηλ. 2132018743, 744), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα
σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από Δευτέρα 18/6/2018 μέχρι και
Παρασκευή 22/6/2018, η

οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της

παρούσας σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, ανάρτησης της στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στη Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA
KRENTIRA
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