
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
  
Ο Δήμαρχος Αχαρνών έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007. 
3. Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011. 

4. Tον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/19-06-2013) 

 

Ανακοινώνει  
 

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση: 

1. Μίας (1) θέσης συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. 

 

Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού, που προβλέπονται από τις διατάξεις 

των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του  Ν.3584/2007, καθώς και να είναι απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α, που 

αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 

3584/2007,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. 

 

Προς τούτο, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει εντός δεκαημέρου από της δημοσιεύσεως 

περίληψης της παρούσας απόφασης στον τύπο, στο γραφείο Δημάρχου, υπεύθυνη κ. Δίελα Ελένη, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά για τη θέση: 

 Αίτηση 

 Βιογραφικό σημείωμα 

 Τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αντίγραφο 

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται 
ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου 

μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). 

 Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω. 

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 από τον Δήμαρχο, ο οποίος 

θα προσλάβει με απόφαση του τα πρόσωπα που είναι κατά την κρίση του τα κατάλληλα. 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο. 
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Αχαρνές,     29/7/2016 
         
Αριθ. Πρωτ.: 47686 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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