INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.10.11 10:03:07
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΟ3ΝΩΡ7-ΑΕ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452
Τηλ.: 213.2018.700 Fax: 213.2018.765
email: protokollo@elliniko-argyroupoli.gr
___________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Πληροφορίες : Δ. Κρεντήρα / Γ. Πισπίτσου
Τηλ.: 213.2018744 / 213.2018709
email: prosopiko@elliniko-argyroupoli.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο/η οποίος/α θα απασχολείται με θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό
και τη δημιουργία της οπτικής επικοινωνίας στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα,
χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας και ειδικών προγραμμάτων γραφιστικής,
συμβάλλοντας μέσω της αισθητικής στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) “Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης”
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.06.2007) “Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 213 του Ν.4555 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ‘‘Κλεισθένης I ’’], ... Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
3. Τον

Οργανισμό

Εσωτερικής

Υπηρεσίας

Δήμου

Ελληνικού

–

Αργυρούπολης

(ΦΕΚ 1594/τ.Β΄/17.06.2014)
4. Την υπ’ αρ. 41152/24.09.2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών περί ύπαρξης πιστώσεων
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5. Την ανάγκη πρόσληψης ενός Ειδικού Συμβούλου όπου θα απασχολείται με θέματα που
αφορούν τον σχεδιασμό και τη δημιουργία της οπτικής επικοινωνίας στον κοινωνικό και
πολιτιστικό

τομέα,

χρησιμοποιώντας

σύγχρονα

εργαλεία

τεχνολογίας

και

ειδικών

προγραμμάτων γραφιστικής, συμβάλλοντας μέσω της αισθητικής στην ανάπτυξη της
επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, ο/η οποίος/α θα απασχολείται με θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και τη
δημιουργία της οπτικής επικοινωνίας στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, χρησιμοποιώντας
σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας και ειδικών προγραμμάτων γραφιστικής, συμβάλλοντας μέσω της
αισθητικής στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται
στην παρ. 3α του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007:
1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των
καθηκόντων τους της θέσης που επιλέγουν (αρ. 14 του Ν.3584/2007)
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές (αρ. 15 του Ν.3584/2007)
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή
απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (αρ. 16 του
Ν.3584/2007)
4. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους
(αρ. 17 του Ν.3584/2007)
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
α. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της εκπαιδευτικής 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 παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007
έγγραφα, που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού
β. Πτυχίο Σχολής Γραφιστικής ημεδαπής ή της αλλοδαπής (πράξη αναγνώρισης πτυχίων της
αλλοδαπής σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις)
γ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
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δ. Εμπειρία σε θέματα Ο.Τ.Α. ή/και Σχεδιασμού & Δημιουργίας Οπτικής Επικοινωνίας
στ. Πτυχίο άριστης γνώσης Αγγλικών (σύμφωνα με το παράρτημα του ΑΣΕΠ για απόδειξη ξένης
γλώσσας
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την
καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).
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
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας (Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Λ. Κύπρου 68,
164 52 Αργυρούπολη, πληροφορίες Δ. Κρεντήρα & Γ. Πισπίτσου, τηλ. 2132018744, 709) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 – 15:30), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, 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
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
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